
E lemente  de  
ident i tate  v i zuală

M i h a i  O n i ț a



Se adresează simțurilor umane. 

Se poate vedea, atinge, auzi, privi cum se transformă. 

Permite diferențierea dintre produse.

Ia elementele individuale și le uneste într-un sistem unitar.

Identitate - brand



Brand - ține cont de …



Brand - se regăsește în ...



Brand 
Componentele lui se definesc 
într-un manual de identitate vizuală!

= Brand manual

= Visual identity 

= Brand guidelines







Trece proba timpului, ușor de amintit, oferă cadență, serviciu 24/24

Intuitiv

Distinctiv

Orientat spre viitor

Modular

Protejabil

Pozitiv

Vizual

Nume



Combinatii

Fondator 

Satisface ego-ul personal.

Este un nume ușor de protejat. 

Câștigă teren în fața competitorilor dacă se pune accentul pe tradiție, 
istoria numelui și familie. 

Descriptiv

Prezintă natura companiei.

Comunică intențiile și produsele companiei. 

Nu poate fi protejat, deoarece numele este unul generic: 
Farmec, La Fantana, Farmaciile Dona, Rom.

Ușor de reținut pentru că se poate face legătura cu tipul de 
produse sau servicii oferite. 

Un cuvânt uzual.

Nume



Magic spell

Metaforă

Relevă lucruri, locuri, animale, procese, 
elemente mitologice, cuvinte din alte limbi. 

Cel puțin un cuvânt utilizat din nume, are un 
alt înteles inițial: Eugenia, Arctic, Mona. 

Acronim

Impact puternic în timp, după campanii 
publicitare agresive sau evenimente care aduc 
prestigiu. 

Fabricat
Companii ca Xerox, Kodak, TivO.

Nume



Compunere/abreviere

Tarom (Transporturile Aeriene Romane), Dero (Detergent

Românesc), Petrom (Petrol Romanesc), Dedeman (Dragoș,

Denise, Margareta și Adrian), Cris-tim (Cristina Timis).

Indice geografic

Aqua Carpatica, Poiana, Cramele Recaș, Cramele Miniș, 
Cotnari, Murfatlar.  

Se poate utiliza zona geografică ca un atu prin transferarea 
calităților zonei asupra numelui.

Nume



Combinații

Mixt între tipurile anterioare.

Cingular Wireless, Citibank, Hope’s Cookies, 
Timișoareana, MedLife, Borsec, Perla Harghitei, 
Albalact, Napolact, Elmiplant.

Inventat

Zuzu, Ursus. 

Ușor de reținut, de pronunțat, nu foarte lungi.

Originalitatea este cheia succesului acestei categorii.

Nume



... și ... comice
interesante























Tagline - slogan



Influențează comportamentul unui cumpărator generând răspunsuri emoționale. 

Este o frază scurtă care creionează esența companiei, personalitatea și nota distinctivă 
față de competitori.

Poate avea viață mai scurtă comparativ cu un logo, se adaptează schimbărilor de piață.

Scurt, diferit de altele, ușor de rostit și reținut.

Fără conotații negative.

Marcă înregistrată.

Evocă simțuri umane.

Dificil de creat printr-un element grafic.

Tagline - slogan



Imperativ

Presupune o acțiune și începe cu un verb de obicei

Tagline - slogan



Imperativ

Tagline - slogan

Descriptiv

Descrie un serviciu, un produs sau face o promisiune.



Specifice - evidențiază cam ce face compania.

Tagline - slogan
Provocator - o întrebare de obicei.

Superlativ - laudăroșenie pe față.



LOGO2, logouri, s. n. 1. Simbol, siglă formată dintr-un ansamblu de 

semne grafice, care constituie marca unui produs sau a unei firme. 

SÍGLĂ, sigle, s. f. Prescurtare convențională formată din litera inițială 

sau din grupul de litere inițiale folosite în inscripții, în manuscrise.

Logo - siglă







NIKE nu arată a papuci.

APPLE nu vinde mere … încă!

Sunt situații în care un logo nu exprimă (vizual) fix ce produce compania.



Logo - proces



Logo | tipuri

Exemplificare 
pentru un 
Studio Foto





Salvare | .png, .svg



Alte componente | analiză

https://mozilla.design/firefox/


https://www.canva.com/learn/design-trends-2020/

Tendințe| Una din 2020

Brand unic?

Accentul se pune pe construirea unei identități 

globale reflectată prin toate produsele (logo, 

carte de vizită, media socială, site de prezentare 

etc.), nu doar pe realizarea unui logo.

Se dorește ca un produs grafic să “identifice” 

organizația chiar și în lipsa siglei.

Se reliefează conceptul/stilul.

https://www.canva.com/learn/design-trends-2020/


Studiu de caz

Un client dorește să își  deschidă o afacere având ca domeniu de activitate:

Servicii moderne de psihoterapie pentru întreaga familie.

Încep discuțiile.



Studiu de caz
Cine suntem noi? 

Care sunt serviciile pe care le oferim?

Cui ne adresăm (public țintă)? 

Dacă vede cineva identitatea noastră (brand-ul) ce am vrea să 
perceapă/vadă/înțeleagă aceea persoană?

Care sunt valorile/credințele/filosofia după care ne ghidăm?

Care ar fi mesajul pe care vrem sa îl transmitem?

Care ar fi câteva exemple de logo-uri care ne plac?

Ce culori ne reprezintă?

Avem în minte o imagine reprezentativă pentru logo/organizație?

Câteva exemple de brand-uri asemănătoare cu ce vrem noi să facem.

Studiu de caz | Întrebări existențiale



Studiu de caz

Motto:
Când mintea sau sufletul sunt afectate, când vrei sa îți regăsești 
echilibrul, ai nevoie de ajutor profesional oferit cu calm, înțelegere și
respect. La noi vei găsi servicii moderne de psihoterapie pentru întreaga 
familie, într-un cadru cald și primitor.

Servicii:
Evaluări psihologice. 

Grup părinți - cercul siguranței, ședințe individuale, consiliere carieră, 
coaching.

Grup adolescenți - părinți și copii conectați, ateliere (părinți, 
adolescent, cunoaștere….. etc).

Servicii recunoscute și acreditate CPR.
NLP acreditare ARONLP si EANLP.

Cuvinte cheie
Mâini, sprijin, inimă.
Emoție, relație, cunoaștere.
Echilibru, respect, familie, consiliere.
Liniște, grijă, conectare, încredere.
Siguranță, speranță, cunoaștere, puritate. 
Ramona, Maria, Oana, Gabriela.

Nume
Combinație (din cuvinte cheie).

Studiu de caz | Oarece răspunsuri



Studiu de caz

Able Hub 
https://www.facebook.com/AbleHubMe/?ref=br_rs
http://ablehub.ro/wp

PsihoArmonia
http://centrulpsihoarmonie.ro

Psiho Armonie - Ramona Tepurlui
http://centrulpsihoarmonie.ro/echipa/ramona-tepurlui

Mara Frentiu
https://www.linkedin.com/in/alina-mara-frentiu-2b44aba
https://www.facebook.com/amarafre

Studiu de caz | Concurența

https://www.facebook.com/AbleHubMe/?ref=br_rs
http://ablehub.ro/wp
http://centrulpsihoarmonie.ro/
http://centrulpsihoarmonie.ro/echipa/ramona-tepurlui
https://www.linkedin.com/in/alina-mara-frentiu-2b44aba
https://www.facebook.com/amarafre


Studiu de caz | Culori



Studiu de caz | Logo interesant, dar nu identic, simplu vrem



Studiu de caz | Propunere



Studiu de caz | Rezultat



Câteva linkuri utile

https://99designs.com/designers/search

https://dribbble.com/

https://www.designhill.com/design-gallery

https://www.underconsideration.com/brandnew/

http://pinterest.com/

https://photos.app.goo.gl/wq4vaySCPAkXTtFN8

http://www.logoed.co.uk/

Logo Instagram Following

https://www.instagram.com/logoplace/

https://www.instagram.com/learnlogodesign/

https://www.instagram.com/thelogopassion/

https://www.instagram.com/art.sigma/

https://www.instagram.com/logoinspirations/

https://www.instagram.com/logoseum/

Search logo

https://99designs.com/designers/search
https://dribbble.com/
https://www.designhill.com/design-gallery
https://www.underconsideration.com/brandnew/
http://pinterest.com/
https://photos.app.goo.gl/wq4vaySCPAkXTtFN8
http://www.logoed.co.uk/
https://www.instagram.com/logoplace/
https://www.instagram.com/learnlogodesign/
https://www.instagram.com/thelogopassion/
https://www.instagram.com/art.sigma/
https://www.instagram.com/logoinspirations/
https://www.instagram.com/logoseum/
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