MANUAL
DE APLICAÇÃO

LOGÓTIPO

O logótipo FOOD HUB apresenta-se
através de uma simbiose que
resulta na articulação entre os
conceitos defendidos pelo projeto.
Uma fusão entre os estudos
agroalimentares representados
pela figura de uma ferramenta da
cozinha que também pode
representar a vertente científica
por meio do simbolismo da lupa
que, por sua vez, criam uma
dinâmica gráfica com o ícone de
um hub, de uma rede
interconectada por interesses
comuns.
Integração, multidisciplinaridade e
dinamismo são alguns conceitos
explorados na sua criação.

CORES
O logótipo FOOD HUB é constituído pelas
seguiintes cores.

TIPOGRAFIA
O logótipo FOOD HUB é constituído
pela família tipográfica Comfortaa.

HEX: #2CA02C
RGB: 44/44/160
CMYK: 72/0/72/37
Pantone: N/A

HEX: #4D4D4D
RGB: 77/77/77
CMYK: 0/0/0/70
Pantone: N/A
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LOGÓTIPO
// ÁREA DE PROTEÇÃO

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm

Ao ser aplicado, o logótipo
deve obedecer a uma margem
universal de proteção.
Em qualquer espaço, seja em peça
gráfica, digital ou outro tipo de ambiente,
a margem de 1 cm deve ser respeitada.

LOGÓTIPO
// LIMITE DE REDUÇÃO

9 cm

6 cm

Para a boa funcionalidade do
logótipo, todos os elementos devem
preservar uma leitura legível nas diversas
situações de aplicação. No caso da redução,
deve-se obedecer o limite máximo.

3 cm

LOGÓTIPO
// APLICAÇÕES

Aplicação primária
Horizontal em cores

Aplicações incorretas

O logótipo FOOD HUB
deve ser utilizado sempre
na sua versão primária.
Deve-se ter em atenção
as formas corretas da
sua aplicação a fim de
evitar versões incorretas
do logótipo.

APLICAÇÕES
// Fundos escuros
e coloridos

HEX: #2B1100
RGB: 43/17/0
CMYK: 0/60/100/83
Pantone: N/A

O logótipo requer um
nível suficiente de
contraste para a sua
aplicação.
Em fundos escuros ou
que contenham cores
semelhantes as que
integram o logótipo,
deve-se optar pela
aplicação da versão
negativa do logótipo,
conforme demonstram
os exemplos ao lado.

HEX: #00AA44
RGB: 0/170/68
CMYK: 100/0/60/33
Pantone: N/A

HEX: #71C837
RGB: 113/200/55
CMYK: 43/0/72/22
Pantone: N/A

HEX: #552200
RGB: 85/34/0
CMYK: 0/60/100/67
Pantone: N/A

HEX: #CCFFAA
RGB: 204/255/170
CMYK: 20/0/33/0
Pantone: N/A

HEX: #552200
RGB: 85/34/0
CMYK: 0/60/100/67Pantone: N/
A

HEX: #00AA44
RGB: 0/170/68
CMYK: 100/0/60/33
Pantone: N/A

HEX: #DDE9AF
RGB: 221/233/175
CMYK: 5/0/25/9
Pantone: N/A

HEX: #2B1100
RGB: 43/17/0
CMYK: 0/60/100/83
Pantone: N/A

LOGÓTIPO
// APLICAÇÕES

A aplicação do logótipo FOOD
HUB permite a utilização dos
grafismos de variadas formas
a fim de valorizar a ideia de
"hub".
A relação entre os círculos do
logótipo resultam numa
versatilidade em termos de
aplicação mantendo um certo
dinamismo e movimento.
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