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Este manual apresenta as 
propriedades visuais básicas da 
marca Digitalks e seu 
comportamento em diversas 
aplicações.

O objetivo é criar um padrão visual 
consistente que explore os atributos 
e a personalidade da marca para 
conquistar territórios visuais na 
mente das pessoas.

Por sua importância para a 
construção da imagem institucional 
e para a proteção da marca, este 
manual deve ser bem conhecido por 
todos aqueles envolvidos nos 
processos de criação, produção e 
controle de qualidade que usarem a 
marca Digitalks.
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01.
A Marca

A nova marca Digitalks, manteve as cores da antiga, 
sofrendo apenas alterações em sua estrutura.

Marca antiga
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02.
Variações

Original Tons de cinza

Negativo100% Black
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03.
Área de não
interferência

Utilizar a altura da letra “D” como base para criar a área 
de respiro da marca aos demais componentes do layout.
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04.
Dimensionamento

Web

200 px

Print

40 mm

A menor dimensão da marca que ainda garante uma boa 
leitura deve ser respeitada para todas as aplicações.
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05.
Cores

#054d76

R:5 G:77 B:118

C:97 M:66 Y:30 K:16

#6e828a

R:110 G:130 B:138

C:59 M:37 Y:35 K:16

#9dc656

R:175 G:198 B:86

C:46 M:0 Y:80 K:0

As cores aqui apresentadas devem ser respeitadas 
em todos os materias gráficos ou digitais da marca.
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06.
Uso incorreto

Nesta página estão exemplificados alguns USOS INCORRETOS:

NÃO distorcer a Marca
NÃO rotacionar ou inclinar a Marca
NÃO usar a Marca na posição vertical
NÃO rotacionar qualquer dos elementos
NÃO alterar a tipografia
NÃO alterar a relação de proporção entre o símbolo e o logotipo
NÃO alterar a disposição dos elementos da Marca
NÃO aplicar efeitos visuais na Marca
NÃO inserir fio de contorno na Marca
NÃO alterar as cores da Marca apresentadas nesse Manual
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Qualquer dúvida em relação ao uso e aplicação da marca, envie um email para: marina.kikuchi@digitalks.com.br
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As aplicações apresentadas nesse Manual servem 
apenas para orientar a criação de materias que 
contenham a marca Digitalks.

Qualquer dúvida sobre a aplicação da marca, envie 
um email para: marina.kikuchi@digitalks.com.br


