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Descrierea manualului de identitate visuală

Descrierea detaliată brand-
book-ului

Manualul de identitate visuală va con-
ţine următoarele componente:

1. Logo. Crearea logotipului. Alegerea 
culorilor şi simbolurilor logoului. Re-
gulile de folosire a acestuia. Sloganul 
şi forma caracterului, tipografia lui. 
Folosirea sloganului.

2. Culori. Culorile primare. Vizualiza-
re. Distribuţia culorilor.

3. Tipografie. Fontul companiei. 
Alegerea caracterilor pentru titlu, text 
introductiv, subtitlu, text, note margina-
le, explicaţii foto. Utilizarea culorilor.

4. Stilul imaginilor. Folosirea imaginilor 
pentru text şi design corporativ.

5. Elemente grafice. Elemente grafice 
de legătură. Utilizare. Poziţionare.

6. Materiale de Comunicare Orga-
nizaţională. Scrisori. Cărţi de vizită. 
Dimensiunile logoului. 

7. Prezentări PowerPoint

8. Broşuri. Coperta şi construcţia ei. 
Titlu cu imagine şi cu fon. Coperta din 
spate. Interior broşură. Folosirea ele-
mentelor de design. Fotografii, tabele 
şi locul hărţilor. Numerotarea paginilor. 

9. Postere. 

10. Obiecte promoţionale – mape, 
agende, pixuri, etc.

11. Branding autoturisme.

Elementele şi descrierea  
Brandbook-ului

Identitatea vizuală constituie o parte 
importantă din identitatea brandului. 
Această identitate vizuală se bazează 
pe o serie de elemente grafice care 
converg într-un sistem vizual complex, 
ce comunică misiunea şi filozofia unei 
companii.

Elementele de bază sunt:
- Logoul
- Sloganul
- Linia de certificare
- Culorile logoului
- Culorile de bază folosite în comuni-
carea vizuală
-  Tipografia

Elementul cheie în comunicarea cor-
poratistă este consecvenţa. Elemen-
tele care constituie identitatea vizuală 
trebuie să fie întotdeauna folosite 
conform setului de reguli incluse în 
Manual. Numai aşa brandul unei com-
panii îşi păstrează imaginea puternică, 
serioasă şi de încredere atât în interio-
rul Companiei, cât şi în exterior.
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Logo

Descrierea logo-ului companiei Apa 
Canal Cahul

1. Logotipul este compus din 2 elemente de 
baza 

- Nufarul. Este simbolul regiunii de sud si a 
orasului Cahul. Nufarul este o planta acvatica 
care participa nemijlocit la procesul de purificare 
din bazinele acvatice. La fel si Apa Canal Cahul 
ofera consumatorilor sai apa curata si buna de 
baut, fara consecinte adverse. Nufarul are si o 
importanta medicinala. Infuzia de nufar alb are 
proprietati sedative deosebite, fiind utilizata in 
insomnii, anxietate sau la tratare altor maladii.
 
- Elementele grafice (liniile de sub logotip). Ele 
reprezinta tevile prin care apa vine la consuma-
tor. Aceste elemente inconjoara nufarul parca 
il protejeaza. Deci, iarasi se scoate in evidenta 
ca Apa Canal Cahul ofera consumatorilor sai 
cele mai bune servicii. De asemenea, liniile nu 
se unesc in partea de sus, deoarece ele lasa un 
spatiu pentru ca nufarul sa poata absoarbe lu-
mina zile si a soarelui, fara de care ea nu poate 
trai. Formele rotungite, de semicerc dau vizual o 
senzaţie de continuitate, armonie, perfectiune.

2. Culorile. Culorile de baza sunt verde si 
albastru. Verdele este culoarea vietii, ceea ce 
corespunde principiilor de baza a companiei. De 
asemenea, verdele este un simbol al puritatii. 
Albastru este culoare apei fara de care nu a fost 
posibila existenta. Apa este izvorul vieţii. Astfel, 
culorile albastru închis/deschis şi verde repre-
zintă puritatea apei şi salubritatea mediului.

3. Formele logoul-ui, culorile, fonturile şi 
elementele grafice sunt simple este uşor de 
recunoscut. În ansamblu acesta poate inspira 
încredere şi loialitate atât printre consumatori 
cât şi în rândul partenerilor de afaceri.

A
pă-Canal Cahul

A
pă-Canal Cahul

Element grafic

Nufăr

Logo brand
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Logo

Logoul în patru culori

Versiunea în trei culori a logoului este 
simbolul corporatist Apă Canal Cahul 
şi trebuie folosit în toate materialele 
companiei. Această versiune a logou-
lui are prioritate absolută.

Culoarea caracterului de bază din 
logol este negru de 80%. 
 
Logoul va fi folosit numai pe fond alb. 
Pe materialele care nu ţin exclusive 
de Apă Canal Cahul (ex: sponsorizări, 
apariţii publicitare secundare), dacă 
fondul nu este alb, trebuie adăugat un 
camp alb în jurul logoului Apă Canal 
Cahul. 

A
pă-Canal Cahul

Culorile folosite în logo Apă Canal Cahul

Culorile folosite în logo Apă Canal Cahul

Culori de bază

Verde închis

Cyan      90
Magenta 30
Yellow  95
Key color (Black)      30

Red 0
Green 104
Blue 56

Cyan      0
Magenta 0
Yellow  0
Key color (Black)      80

Cyan      100
Magenta 74
Yellow  25
Key color (Black)      9

Red 0
Green 78
Blue 129

Cyan      100
Magenta 0
Yellow  0
Key color (Black)      0

Red 0
Green 174
Blue 239

Albastru închis Albastru deschis

Negur 80%

Albastru deschis

Verde închis

Red 88
Green 89
Blue 91

Albastru închis

Negru 80%
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Reguli de folosire

Prin logo, Apă Canal Cahul este identi-
ficat ca sursă a mesajului transmis prin 
materialele de comunicare vizuală. 

Folosirea corectă a logoului întăreşte 
identitatea mărcii. Următoarele reguli 
privind folosirea logoului sunt esenţia-
le:
- Logoul trebuie întotdeauna reprodus 
la cele mai înalte standarde de calita-
te.
- Logoul se foloseşte întotdeauna pe
fond alb.
- Logoul trebuie să fie întotdeauna
plasat orizontal.
- Logoul este întotdeauna pus într-o
poziţie vizibilă.
- În comunicarea de marketing (ex:
machetă de presă, panotaj, broşuri
etc.), logoul se pune întotdeauna
în dreapta jos.
- Pe plicuri, logoul va fi pus în
stânga sus.

Folosiţi întotdeauna doar materiale
de comunicare în original. 
 
Logoul companiei îl găsiţi pe disc în 
Anexa 1.

A p ă - C a n a l  C a h u l

Logo

A
pă-Canal Cahul

Logotipul Apă Canal Cahul 
este special creat. Nu folosiţi 
alte fonturi pentru a-l repre-
zenta.

Nu este permisă modificarea 
proporfliilor logoului.

Apă-Canal Cahul
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Logo

A
pă-Canal Cahul A
pă-Canal Cahul

Nu este permisх modifi-
carea culorilor logoului.

Nu este permisă 
folosirea logoului pe o 
fotografie.

A
pă-Canal Cahul

Nu plasaţi logoul „la
tăiere“. Nu este permisă
folosirea logoului
incomplet.

Nu este permisă folosirea
logoului Apă Canal Cahul pe 
un fond colorat.

Nu este permisă folosirea
logoului în altă poziţie în afară 
de cea orizontală.

Nu este permisă folosirea
logoului Apă Canal Cahul cu 
diferite efecte.

A
pă-Canal Cahul

A
pă-Canal Cahul

Apă-C
an

al Cahul

LogoLogo
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A
pă-Canal Cahul

100%

100%

90%

90%

80%

80%

70%

70%

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

Culori

Culori primare
Două culori vor fi folosite în toate pro-
iectele:
- Verde, culoare primară
- Albastru, culoare secundară, utilizată 
doar în scop de accentuare.

Informaţia RGB şi hexadecimală se 
aplică în cazul utilizării pe Internet sau 
multimedia.

Vizualizare
Culorile Apă Canal Cahul pot fi utiliza-
te în gradaţii de 10% (10%, 20%, 30% 
etc.). Când se utilizează două sau mai 
multe gradaţii de albastru, este de 
preferat să se folosească o diferenţă 
de 20% între gradaţii (de ex. 20% şi 
40% etc.).

Negrul se foloseşte numai la scrierea 
textului din cuprins.

De evitat:
Degradeuri. O suprafaţă colorată tre-
buie să fie mereu de aceeaşi culoare.

Cyan      90
Magenta 30
Yellow  95
Key color (Black)      30

Red 0
Green 104
Blue 56

Cyan      100
Magenta 74
Yellow  25
Key color (Black)      9

Red 0
Green 78
Blue 129

Verde

Albastru
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Tipogragie

Tipogragie. Fontul companiei. 
Alegerea caracterilor pentru 
titlu, text introductiv, subtitlu, 
text, note marginale, explicaţii 
foto. 

Folosirea corectă a logoului întăreşte 
identitatea mărcii. Următoarele reguli 
privind folosirea logoului sunt esenţia-
le:
- Logoul trebuie întotdeauna reprodus 
la cele mai înalte standarde de calita-
te.
- Logoul se foloseşte întotdeauna pe
fond alb.
- Logoul trebuie să fie întotdeauna
plasat orizontal.
- Logoul este întotdeauna pus într-o
poziţie vizibilă.
- În comunicarea de marketing (ex:
machetă de presă, panotaj, broşuri
etc.), logoul se pune întotdeauna
în dreapta jos.
- Pe plicuri, logoul va fi pus în
stânga sus.

Folosiţi întotdeauna doar materiale
de comunicare în original.

Fontul companiei

În comunicarea corporatistă
Pentru scrierea sloganului se va
folosi întotdeauna fontul Myriad Pro. 

Culoarea acestuia va fi
mereu Negur 80%.

Sloganul se va alinia cu logoul
Apă Canal Cahul în partea sa inferioa-
ră. 

A
pă-Canal Cahul

Sloganul Companiei
Negru 80%
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Tipogragie

Alegerea caracterilor pen-
tru titlu, text introductiv, 
subtitlu, text, note margina-
le, explicaţii foto. 

Fontul Apă Canal Cahul utilizat de 
companie este Arial. El este
un font clar, cu aspect tehnic, în
concordanţă cu spiritul brandului.
Arial este utilizat în toată
comunicarea, de la declaraţii cu
greutate la informări obişnuite.

O particularitate a tipografiei Apă 
Canal Cahul este utilizarea fon-
tului Arial în headline-uri. Acest 
lucru conferă tuturor mediilor de 
comunicare un aspect aparte, fiind 
imediat recognoscibile.

Este importantă folosirea
consecventă a fontului Arial în
toată comunicarea Apă Canal 
Cahul, atât externă, cât şi internă, 
pentru consolidarea imaginii de 
brand. 

Online
Fontul utilizat în toate aplicaţiile 
online (internet, e-mail) este Arial. 

Utilizarea culorilor
Verdele şi albastru se utilizează 
numai pentru headline-uri, note 
adiacente şi numerotarea pagi-
nilor; body copy-ul este negru. 
Excepţie: textul este alb pe fond 
albastru sau poze întunecate.
 

Galbenul şi roşul nu se vor folosi
pentru nici un fel de text. 

De evitat:
Nu sunt permise: fonturi evidenţi-
ate prin contur, fonturi cu umbră, 
text subliniat cu linie, text evi-
denţiat prin spaţiere şi fonturi cu 
degradé sau plasate pe fundal cu 
degradé. 
 
Fonturile Arial şi Myriad Pro îl gă-
siţi în Anexa 2.
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Tipogragie

Exemple de folosire a caracterului

Titlu

Text introductiv

Subtitlu intermediar

Subtitlu

Text

Note marginale

Explicaţie foto
Explicaţie foto

Arial Bold
Corp de literă variabil
Aliniat: stânga

Arial Bold
Corp de literă vizibil diferit faţă de cuprins
Aliniat: stânga

Arial
Corp de literă vizibil diferit faţă de cuprins
Aliniat: stânga

Arial Bold
Corp de literă adaptat la text cuprins
Aliniat: stânga

Arial
Corp 10pt
Aliniat: stânga, neregulat (nejustificat)

Arial Bold
Corp 8, spaţiere între rânduri 12pt
Aliniat stânga sau dreapta, funcţie
de poziţionare neregulată

Arial sau Arial Bold
Corp 6
Aliniat stânga sau dreapta, funcţie
de poziţionare neregulată
Culoare 80% negru
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Tipogragie

Exemplu de o pagina cu caractere folosite

Titlu consectetuer adipiscing elit
Text introductiv vivamus sapien. Cras vitae justo et erat feugiat congue. 
Nunc wisi lorem, porta sit amet, dignissim ac, vestibulum in, est. Nulla 
vulputate aliquet metus. Pellentesque nec est.

Text cuprins lorem ipsum dolor sit 
amet, consectetuer adipiscing elit. Pro-
in pretium aliquam dolor. Morbi mollis 
luctus leo. In volutpat rhoncus purus. 
Aenean vulputate. Phasellus sollicitu-
din, arcu sit amet consectetuer tempus, 
velit neque tincidunt mi, vel auctor 
est urna eu velit. Aenean malesuada 
blandit lacus.

Subtitlu intermediar consecte-
tuer adipiscing elit
Praesent pellentesque massa. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit. Maecenas faucibus tem-
por enim. Maecenas euismod egestas 
lectus. Etiam a velit. In scelerisque 
cursus orci. Suspendisse tincidunt. 
Morbi elit elit, suscipit sit amet, porttitor 
et, hendrerit sit amet, neque.

Subtitlu
Ut in dolor. Vivamus sapien. Cras vitae 
justo et erat feugiat congue. Curabi-
tur vestibulum. Suspendisse ac eros. 
Donec metus. Nulla faucibus orci. Duis 
ac libero et ante interdum lacinia. Nam 
arcu. Etiam commodo justo non enim 
luctus aliquet. Maecenas tempor tortor

Note marginale 

vitae justo et erat feugiat

congue. Curabitur

vestibulum. Suspendisse

ac eros. Donec metus.

Nulla faucibus orci.

Explicaţie foto

Explicaţie foto
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Stilul imaginilor

Stilul imaginilor. Folosirea 
imaginilor pentru text şi 
design corporativ. 

Trăim într-o eră vizuală, în care 
imaginile joacă un rol esenţial, cre-
ând universul brandului şi modul 
în care el îşi construieşte mesajul 
către cei din jur. Fotografia atrage 
atenţia, generează emoţii şi trans-
mite mesajul legat de brand. Iar 
pentru că mesajul unui brand tre-
buie să aibă coerenţă şi unicitate, 
este important ca imaginile folosite 
în comunicare să poarte aceeaşi 
amprentă a stilului şi a valorilor 
Apă Canal Cahul. 

În procesul de definire a brandului, 
au fost identificate 6 principii care 
ajută la păstrarea unui stil vizual 
omogen, dacă sunt respectate 
liniile generale din Manualul de 
Identitate Vizuală Apă canal Cahul 
la şedinţele foto şi la căutările în 
bazele de imagini. Cea mai impor-
tantă trăsătură a imaginilor folosite 
în comunicarea Apă Canal Cahul 
este autenticitatea. Ipostazele vi-
zuale utilizate trebuie să înfăţişeze 
situaţii reale, cu oameni reali, să 
transmită emoţii autentice, natura-
le, într-un context de modernitate 
şi optimism. Atunci când persona-
jele înfăţişate au legătură directă 
cu Apă Canal Cahul.

Sunt permise procesarea imaginii 
şi corecţiile de culoare pentru a 
curăţa fotografiile şi pentru a le 
da un aspect mai plăcut şi mai de 

calitate. Trebuie evitată folosirea de 
montaje, ilustraţii şi colaje. Imaginile 
folosite în comunicarea publicitară, 
poze ale membrilor Directoratului Apă 
Canal Cahul, poze pentru materiale-
le de presă, nu trebuie să se supună 
regulilor specificate în acest manual.  

Reguli generale pe care ima-
ginile folosite în comunicarea 
Apă Canal Cahul trebuie să le 
respecte:

1. Să înfăţişeze o situaţie autentică;
2. Să prezinte o Societate modernă,
europeană;
3. Lumina trebuie să fie naturală, iar
registrul de culoare cald;
4. Să inspire optimism;
5. Să implice privitorul;
6. Să comunice dinamism.
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Stilul imaginilor

1. Să înfăţişeze o situaţie autentică
Stilul Apă Canal Cahul se remarcă prin imagini 
autentice din viaţa reală, cât mai naturale şi mai 
aproape de realitatea de zi cu zi. Camera este 
un simplu observator, care nu intervine şi nu de-
formează. Personajele din imagini sunt expresi-
ve şi carismatice, menite să poată capta
şi menţine atenţia. Nu interacţionează cu came-
ra şi nu pozează.

2. Să prezinte o Societate modernă, 
europeană
Imaginile folosite în comunicarea Apă Canal 
Cahul surprind ipostaze interesante sau inedite 
ce ilustrează imaginea unei companii moderne 
şi europene
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3. Lumina trebuie să fie naturală, iar 
registrul de culoare cald
Imaginile Apă Canal Cahul au o naturaleţe 
caldă, care vine din lumina care cade natural şi 
din filtrul cald de culoare care se va aplica peste 
toată imaginea, dându-i „human touch“.

4. Să inspire optimism
Personajele din imaginile Apă Canal Cahul 
sunt oameni deschişi, accesibili, care prin 
înfăţişarea, acţiunile şi atitudinea lor stabilesc 
o legătură pozitivă cu privitorul. De asemenea, 
compoziţia imaginii şi culorile calde contribuie la 
senzaţia de viaţă, de optimism pe care imaginile 
Apă canal Cahul o degajă. Sunt clare, precise, 
neaglomerate şi simple, dar nu simpliste.

Stilul imaginilor
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Materiale de comunicare organizaţională

Scrisori:
- Hârtia pentru scrisori este impri-
mată cu logoul în partea dreaptă, 
sus. Toate celelalte informaţii vor fi 
tipărite din computer.

Vezi modelul în Anexa 3 - scrisoa-
re model.doc

Cărţi de vizită:
- Partea din stânga sus (zona de 
identificare) este destinată diviziei 
Apă Canal Cahul, după caz; zona 
din dreapta sus cuprinde logoul 
Societăţii, adresa şi numerele de 
telefon.

- Dacă sunt necesare mai multe 
rânduri (pentru numere de telefon, 
e-mail), se vor adăuga rânduri în 
partea stângă, în direcţie ascen-
dentă. 

Următoarea regulă se apli-
că în general:
- Dacă numele Societăţii este prea 
lung (carte de vizită, ştampilă), 
acesta trebuie împărţit în mod 
logic.

Model de scrisoare

Model de carte de vizită

Departamentul Economic

Funcţia

vasile.ion@apacanalcahul.md
www.apacanalcahul.md

Apă Canal Cahul
str. Viilor nr. 58
or. Cahul
Republica Moldova

Tel. + 00000000000000
Fax + 00000000000000
Mobil +0000000000000

Vasile Ion
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Prezentare Power point

Prezentările sunt un mod convin-
gător de caracterizare a mărcii. 
Structura clară şi design-ul unitar 
transmit seriozitate şi atrag atenţia 
asupra conţinutului prezentat.

Prezentările PowerPoint integrea-
ză elementul grafic Apă Canal 
Cahul. Prezentarea PowerPoint 
va fi disponibilă ca template pe 
intranet. Dacă prezentarea nu este 
disponibilă sau aveţi nevoie de 
masterul prezentării PowerPoint 
master, îl găsiţi în Anexa 4. Model de prezentare copertă

Model de prezentare interior cu fon alb

Model de prezentare interior cu fon albModel de prezentare interior cu şapou

Model de prezentare interior cu şapou
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Model de prezen-
tare copertă fără 
imagine

Model de prezen-
tare copertă cu 
imagine

Broşuri

Construcţia unei coperţi de 
broşură
Coperta unei broşuri este formată 
din două zone: zona emoţională 
(unde va apărea o imagine sau 
verdele Apă Canal Cahul) şi zona 
de branding (unde se află logoul). 
Aceste două zone sunt separate 
de elementul grafic. Elementul 
grafic este poziţionat la o distanţă 
minimă faţă de marginea inferioa-
ră a paginii

Titlu - machetă cu imagine
În cazul coperţilor de broşură care 
conţin o imagine:
- Titlul va fi plasat pe imagine
- Se aliniază la stânga
- Se scrie cu alb sau, dacă ima-
ginea are culori deschise, se va 
scrie cu albastru
-Va fi scris astfel încât va fi uşor 
de citit şi nu va afecta subiectul 
imaginii.

Titlu - machetă verde
- Titlul va fi poziţionat pe porţiunea 
verde a coperţii
- Pe verde, textul va fi scris cu alb, 
iar pe alb, textul se va scrie cu 
verde.
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Broşuri

Interior broşură

Broşurile Apă Canal Cahul se 
disting prin folosirea unei benzi 
cu fotografii în partea superioară 
a fiecărei pagini. Această bandă 
poate conţine fotografii şi/sau 
titluri, în funcţie de broşură.

Fotografii, tabele şi locul 
hărţilor
Deşi fotografiile se pun în primul 
rând pe banda cu fotografii, imagi-
nile pot fi puse şi în pagină. Dacă 
nu sunt în banda cu fotografii, 
atunci imaginile vor fi puse:
- la începutul textului (în partea 
superioară a paginii);
- în partea inferioară a paginii;
- în text, numai dacă fotografiile 
sunt legate strict de conţinutul 
acestuia.

Locul hărţilor este în partea inferi-
oară a paginii. Locul tabelelor este 
în partea inferioară a paginii. Dacă 
sunt în strânsă legătură cu textul, 
atunci ele vor fi plasate în cadrul 
acestuia. Când se folosesc ele-
mente vizuale (fotografii, grafice, 
hărţi ) în afara benzii cu fotografii, 
acestea nu trebuie încadrate astfel 
încât să fie multiplu al lăţimii co-
loanei de text. Altfel spus, nu este 
permisă prezenţa textului în latera-
lele unui element vizual.

Model de pre-
zentare interior 
broşură cu şapou 
cu imagine

Model de pre-
zentare interior 
broşură cu şapou 
fără imagine
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Obiecte promoţionale

Obiectele promoţionale reprezintă-
suportul fizic al imaginii Apă Canal 
Cahul. Calitatea acestor obiecte 
este esenţială, pentru că ele co-
munică brandul în modul cel mai 
palpabil.

Inscripţionarea obiectelor promo-
ţionale constă în logo Apă Canal 
Cahul sau logo Apă Canal Cahul 
şi slogan. Numele diviziilor Apă 
Canal Cahul nu apare pe aceste 
materiale.

Obiect promoţio-
nal - pachet

Obiect promoţional - agendă

Obiect 
promoţional 
- pix

Obiect 
promoţional 
- pix

Obiect promoţional - cană

Obiect promoţional - mapă



22

Branding autoturisme


