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Logo 

Logo-ul NEMOEXPRESS este alcatuit din wordmark si aripioara dorsala de rechin.
Imaginea pe care o proiecteaza este una de forta, viteza si siguranta.



Logo > Reguli de folosire

Zona de siguranta

Logo-ul va fi intotdeauna izolat de restul elementelor 
grafice. Se va masura inaltimea literei “N” din logo, si 
se va asigura o zona de siguranta in functie de aceasta, 
conform cu diagrama de mai sus.

In zona de siguranta nu poate intra alt desen, text, sau 
imagine. In cazul rar al suprapunerii logo-ului pe un fundal 
colorat (flat, gradient sau imagine) se va apela la una din 
variantele monocrome ale logo-ului. 

In zona de siguranta pot intra datele de contact.
(v. pagina urmatoare)
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Logo > Reguli de folosire

Logo cu date de contact

Aceasta versiune de logo se va folosi pentru decorarea 
autovehiculelor, dar si pentru plicuri sau colete.

Este recomandabila folosirea fiseierelor vectoriale ca 
atare, fara a redesena elementele. In cazul in care aceste 
date de contact se vor schimba, se va tine cont de 
proportiile determinate in figura 1.

Fig.1. Proportii

Fig.2. Exemplu



Logo > Interdictii

Scalarea neuniforma a logo-ului Rotirea logo-ului in compozitie Interventii asupra formei logo-ului Interventii asupra formei logo-ului

Schimbarea culorii logo-ului in altceva 
decat negru sau alb, la nevoie

Interventii asupra formei aripioarei
de rechin

Folosirea ilustratiei in vecinatatea 
imediata a logo-ului 

Folosirea logo-ului standard pe 
fundaluri inchise la culoare

Logo-ul se va folosi cu atentie, evitand urmatoarele situatii 
strict interzise:



CURIERAT RAPID
WWW.NEMOEXPRESS.RO

Ilustratie

Ilustratia va fi folosita pentru a anima materialele de 
comunicare, unde este nevoie. Se va evita aglomerararea 
si folosirea ilustratiei in imediata vecinatate a logo-ului.

Imaginea poate fi folosita in print advertising in loc 
de fotografie, pentru mesajele care nu necesita o alta 
anumita ilustrare vizuala.

Masina-rechin




