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Os nossos Valores
Os nossos valores representam a nossa
forma de atuar, estar, partilhar,
trabalhar e, sobretudo, viver.

Liberdade
de Escolha
Acreditamos que todos
devem ser livres para
escolher o que querem
e ninguém deve ﬁcar
preso a uma empresa,
serviço ou pacote que
não deseje.

A nowo começa agora e estes são os
nossos 4 valores, a nossa forma de nos
apresentarmos.

Transparência

Respeito

Acreditamos na importância
de se ser claro e de ajudar
os clientes a fazer escolhas
conscientes.

Acreditamos em tratar os
nossos clientes da mesma
forma como gostamos
que nos tratem a nós.

Justiça
nos preços
Acreditamos na importância
de assegurar o equilibrio
entre acessibilidade
para os clientes
e sustentabilidade
para a nossa empresa.
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Quem
somos?
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Quem somos?
É a pergunta que nos fazem e que
simpaticamente respondemos desta
forma...

Somos um rebelde
simpático com
uma causa
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Quem somos?
A nossa personalidade tem 2 eixos que
se revelam em todo o nosso
comportamento.

Personalidade
Provocadora
e atrevida

Próxima
e educada
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O nosso
tom
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O nosso tom

“Paga centenas de canais
e nem vê metade?”
Falamos na terceira pessoa
do singular. Sem rodeios,
sem complicar, com mensagens
simples e diretas.
É como falar com um vizinho.
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Para garantir a valorizaçāo e consistência da marca Nowo
é imprescindível que sejam seguidos os códigos visuais
deﬁnidos neste brand book.
Apenas com a aplicação correta destas regras é possível criar
uma imagem clara e reconhecível.
Nenhum dos elementos deﬁnidos e ilustrados neste
brand book deverá ser modiﬁcado.
As normas descritas devem ser respeitadas, pois qualquer
alteraçāo poderá fragilizar a identidade da marca.

Todas as versões ou aplicações do logo que não estiverem
contempladas neste manual devem ser submetidas
à aprovação prévia da Direção de Marketing da Nowo.
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Logotipo
Esta é a nossa cara.
Simples, claro e vibrante, o nosso
logotipo é um dos ativos mais
importantes da nossa aﬁrmação
como marca challenger e próxima.

Nenhuma alteração deverá ser feita nas
proporções dos elementos e/ou relação
entre eles, a ﬁm de proteger
a integridade da marca e potenciar
a nossa identidade.

O logotipo deverá ser sempre
reproduzido a partir do ﬁcheiro digital fornecido
ou a partir de artes-ﬁnais originais.
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Cor Oﬁcial
A cor é um dos elementos
diferenciadores de qualquer marca
e a nossa cor é outro dos ativos mais
importantes da nossa identidade.

A nowo tem uma cor oﬁcial a qual
deverá ser reproduzida preferencialmente através do sistema Pantone®.

No caso de existir a impossibilidade de recorrer
a este sistema (Pantone®), poderão ser utilizados
outros sistemas que estão enumerados mais
à frente neste Brand Book.

Pantone®

1655 c
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Versão Monocromática
O comportamento com recurso
à cor oﬁcial garante um melhor
reconhecimento da marca.

No entanto, e quando, por questões
de produção, não for possível o uso de
nenhuma destas variantes, opta-se pelo
uso do comportamento preto/branco.
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Guia de Dimensões
Aqui se mostram as dimensões mínimas
sugeridas para impressão da nossa
identidade no formato A.

A1

Largura mínima 100mm

Estas deverão ser utilizadas como guia
ou limite mínimo, podendo ser ajustadas
se tal for necessário ou conveniente.

A4

Largura mínima 45 mm

Para sistemas de reprodução de baixa qualidade
é aconselhado utilizar tamanhos nunca inferiores
ao dobro do mínimo indicado.
Nenhuma alteração deverá ser feita nas
proporções dos elementos e/ou relação entre eles,
a ﬁm de proteger a integridade da marca
e potenciar a nossa identidade.
Dimensões Mínimas para Impressão
15 mm de Largura

15 mm

A2

Largura mínima 80mm

A5

Largura mínima 38 mm

Formatos A
A6 105 x 148,5 - Logotipo maior ou igual a 25mm
A5 210 x 148,5 - Logotipo maior ou igual a 38mm
A4 297 x 210 - Logotipo maior ou igual a 45mm
A3 420 x 297 - Logotipo maior ou igual a 60mm
A2 594 x 420 - Logotipo maior ou igual a 80mm
A1 841 x 594 - Logotipo maior ou igual a 100mm
A0 1189 x 841 - Logotipo maior ou igual a 120mm
Dimensões Mínimas para Digital

A3

Largura mínima 60 mm

A6

Largura mínima 25 mm

65 px
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Margens de Segurança
O nosso logotipo exige espaço à sua
volta de forma a maximizar o seu
impacto visual e a manter a sua
integridade.

De forma a manter esse espaço,
criámos uma zona de exclusão em
torno do nosso logotipo a qual nunca
deverá ser inferior à ilustrada.

Qualquer elemento gráﬁco estranho
à nossa identidade, incluindo texto, não deverá
transpor o limite deﬁnido.
Nenhuma alteração deverá ser feita nas
proporções dos elementos e/ou relação entre eles,
a ﬁm de proteger a integridade da marca
e potenciar a nossa identidade.

1/2 W
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Cor oﬁcial e seu uso
Como já referido atrás, a nossa
identidade tem uma cor - Pantone® 1655.
No entanto, e caso existir a impossibilidade
de recorrer ao sistema Pantone®,
poderemos recorrer a sistemas
alternativos.

Neste Brand Book são deﬁnidos 4
sistemas alternativos para aplicação da
nossa cor: Quadricromia (cmyk), RGB,
Hexacrom e RAL.

CMYK > Impressão oﬀset e digital
RGB > Reprodução para ecrã
HEXACROM > Reprodução para dispositivos digitais
RAL > Reprodução para tinta acrílica

CMYK
0/80/100/0
RGB
252/76/2

Pantone®

1655 c

HEX
#fc4c02

Ral®

2004
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Cores de Apoio
A nossa identidade é viva e vibrante e por
essa razão possuí uma paleta de cores
de apoio que potenciam e complementam
a nossa comunicação, tanto a nível
institucional como comercial.

nowo Mellow

Pantone ®

481 c

São 4 cores que contribuem para
termos uma linguagem mais ﬂexível e
dinâmica sem prejuízo para a aﬁrmação
da marca Nowo.

CMYK > Impressão oﬀset e digital
RGB > Reprodução para ecrã
HEXACROM > Reprodução para dispositivos digitais
RAL > Reprodução para tinta acrílica

nowo Razzmatazz

CMYK
15/25/30/0

CMYK
70/100/20/0

RGB
211/187/168

RGB
103/30/117

HEX
#d3bba8

Ral®

Pantone ®

1015

nowo Sun

2613 c

HEX
#671e75

Ral®

4006

nowo Onyx

Pantone ®

130 c

CMYK
0/40/95/0

CMYK
65/60/60/65

RGB
251/161/2

RGB
57/52/49

HEX
fba102

Ral®

1003

Pantone ®

Black 7c

HEX
#393431

Ral®

8019
nowo . BrandBook 2016

Composição Cromática
As nossas Cores de Apoio podem
relacionar-se entre si desde que não
comprometam a legibilidade e integridade
do nosso logotipo e nunca com a utilização
de mais de 2 cores para além da cor oﬁcial.

Esta relação cromática tende
a potenciar a nossa comunicação
tornando-a mais dinâmica e ﬂexível.

Utilização em fundos de cor
A aplicação sobre fundos coloridos que
não sejam a cor oﬁcial ou de apoio, são
aplicações a evitar pois prejudicam
a percepção da nossa identidade.

No entanto, e caso seja impossível evitar
a sua aplicação, deverá ser utilizada,
preferencialmente, a versão do logotipo
a preto ou, em alternativa, a cor oﬁcial
escolhendo sempre a cor que garante
o maior contraste possível.
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Diagonal Nowo
A nossa identidade será reconhecida pelo
uso de cortinas diagonais as quais
espelham a nossa atitude challenger.

A diagonal nowo nasce do nosso
logotipo e deverá ser sempre
desenhada segundo as regras
estabelecidas neste manual.

Nenhuma alteração deverá ser feita nas
proporções dos elementos e/ou relação entre eles,
a ﬁm de proteger a integridadde da marca
e potenciar a nossa identidade.

23,36º

As formas diagonais nowo só poderão ser
usadas na cor oﬁcial, cores de apoio
e preto e branco.
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Tipograﬁa nowo
O nosso tipo de letra oﬁcial é a Zona Pro.
Esta deverá ser utilizada transversalmente
em todos os suportes de comunicação da
Nowo.

A tipograﬁa é parte integrante da nossa
marca, sendo um dos elementos mais
importantes com o qual se comunica
com o exterior. A coerente utilização
da Zona Pro resulta numa melhor
associação e reconhecimento da marca.

Zona Pro

Para que todo o material de comunicação seja coerente,
recomenda-se o uso dos pesos: Thin, Regular, Semibold
e Bold, reservando os pesos Light e ExtraBold para
aplicações especiais.
Nos sistemas print em que não se encontra disponível
a nossa fonte - Zona Pro- e unicamente em comunicação
interna, deverá ser utilizada a fonte de sistema Calibri.

Pacote Together
Tv+Net+Fixo+Móvel

49€
,99

Designer: Kostas Bartsokas
Foundry: FontFabric
Original name: Zona Pro
Site: www.thedesignersfoundry.com

16pt

Zona Pro Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

16pt

Zona Pro Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

8pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

8pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

16pt

Zona Pro Semibold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

16pt

Zona Pro Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

8pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

8pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!
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Outras tipograﬁas nowo
Nos sistemas em que não se encontra
disponível a nossa fonte - Zona Pro- em
especial na comunicação interna (emails,
software de apoio, etc.), deverá ser
utilizada a fonte de sistema Calibri.

Em ecrã e unicamente nos casos onde a
largura seja um fator determinante para
a boa leitura (Menú Box nowo; Apps;
etc.) usamos a fonte Abel Pro.

Internal Font

Screen Font

Designer: Lucas de Groot
Foundry: Microsoft

Designer: Matt Desmond
Foundry: MadType

Calibri

Estas utilizações deverão ser restritas e, em casos
especiais, sempre aprovadas antecipadamente pelo
departamento de comunicação da nowo.

Abel Pro

16pt

Calibri Light
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

16pt

Abel Regular
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

8pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

8pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

16pt

Calibri Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

16pt

Abel Bold
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

8pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!

8pt

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890 &#€@?!
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Uso da tipograﬁa Zona Pro
De forma a assegurar a consistência
gráﬁca no uso da tipograﬁa e em todas as
peças de comunicação, o leading
(espaçamento entre linha) deve ser
sempre deﬁnido manualmente.

Para tamanhos até 10 pt, o leading
deverá ser de +1,6pt.
Para dimensões acima de 10 pt
o leading será de +2 pt.

A tipograﬁa Zona Pro nunca deve ser usada abaixo
dos 4 pt, não existindo nenhum limite máximo.
Aqui se demonstra o Leading correcto em duas
diferentes aplicações.

Adobe In Design

Adobe Ilustrator

8 pt / Leading 9,6 pt
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not
only ﬁve centuries, but also the leap into electronic typesetting,
remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and
more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker
including versions of Lorem Ipsum.

14 pt / Leading 16 pt

Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever since the 1500s, when
an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type
specimen book. It has survived not only
ﬁve centuries, but also the leap into
electronic typesetting, remaining
essentially unchanged. It was popularised
in the 1960s with the release of Letraset
sheets containing Lorem Ipsum passages,
and more recently with desktop
publishing software like Aldus PageMaker
including versions of Lorem Ipsum.
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Uso da palavra nowo em texto
Em texto corrido o nosso nome é escrito
tal como ele é expresso visualmente, em
caixa baixa e usando dois pesos superior
ao usado no corpo de texto.

De seguida exempliﬁcamos o uso do
nosso nome em texto corrido.

Quando não for possível usar o nosso tipo de letra ou
quando, por limitações técnicas, não for possível alterar
o peso da tipograﬁa, aplicamos o nome nowo em
caixa-alta tal como exempliﬁcado.

corpo de texto: light | nowo: semibold

Calibri Regular

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
ever since the nowo, when an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not
only ﬁve centuries, but also the leap into electronic typesetting,
remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with
the release of Letraset sheets nowo. Lorem Ipsum passages, and more
recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker
including versions of Lorem Ipsum.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting
industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text
ever since the NOWO, when an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not
only ﬁve centuries, but also the leap into electronic typesetting,
remaining essentially unchanged. NOWO It was popularised in the
1960s with the release of Letraset sheets nowo. Lorem Ipsum
passages, and more recently with desktop publishing software like
Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

corpo de texto: regular | nowo: bold

Lorem Ipsum is simply dummy text of the
printing and typesetting industry. Lorem
Ipsum has been the industry's standard
dummy text ever since the 1500s, when
an unknown printer took a galley of type
and scrambled it to make a type
specimen book. It has survived not only
ﬁve centuries, but nowo also the leap into
electronic typesetting, remaining
essentially unchanged. nowo was
popularised in the 1960s with the release
of Letraset sheets containing Lorem
Ipsum passages, and more recently with
desktop publishing software like Ipsum.
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Posicionamento do logotipo
O nosso logotipo é bastante versátil em
termos de colocação. No entanto, e na
maioria dos suportes de comunicação,
deverá ser colocado no canto inferior
direito ou no canto superior esquerdo.

A distância do limite do suporte gráﬁco
ou plano é deﬁnida através da largura
da letra “w”.

Nenhuma alteração deverá ser feita nas
proporções dos elementos e/ou relação entre eles,
a ﬁm de proteger a integridade da marca
e potenciar a nossa identidade.

1/2 W

3/4 W

1/2 W

1/2 W
3/4 W
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Posicionamento do logotipo em ecrã
Hoje em dia, e com a crescente
importância da presença digital,
é fundamental deﬁnir o posicionamento
dos logotipos nos diversos displays.

Preferêncialmente o logotipo nowo
deverá ser posicionado ao centro
do ecrã/layout mantendo as regras
de distância já estabelecidas.

1/2 W

W

1/2 W

Poderá existir a necessidade de colocar o logotipo
nowo noutros locais do ecrã (website, banners, etc.).
Sendo assim deverão ser preveligiados o canto
superior direito ou esquerdo.

4/10 x

1/2 W

x

3/4 W
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Posicionamento do logotipo em tv/cinema
Em TV, Cinema ou outros meios
semelhantes (Youtube e Vimeo ﬁlmes, etc.)
o posicionamento do logo será centrado
à totalidade do ecrã.

O tamanho do logotipo nowo nunca
deverá ser inferior a 3/10 da largura
total do ecrã

Nenhuma alteração deverá ser feita nas
proporções dos elementos e/ou relação entre eles,
a ﬁm de proteger a integridade da marca
e potenciar a nossa identidade.

x

3/10 x
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Profundidade do logotipo
Existem situações em que a tridimensionalização do nosso logotipo pode ser
necessária.

Na aplicação em 3D (loja, ponto de
venda, etc.), a profundidade do logotipo
é calculada segundo a espessura da
letra “W”.

Nenhuma alteração deverá ser feita nas
proporções dos elementos e/ou relação entre eles,
a ﬁm de proteger a integridade da marca
e potenciar a nossa identidade.
As laterais deverão assumir a cor da aplicação
do logotipo.

Espessura
para aplicação
do logotipo
na cor oﬁcial.
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Utilizações indevidas do logotipo
Em forma de resumo e para que as regras
de utilização do logotipo nowo ﬁquem
claras, apresenta-se aqui os pontos
fundamentais a ter em conta.

Aqui demonstramos alguns exemplos
dos erros mais frequentes e que devem
ser evitados a qualquer custo.

Utilização do logotipo com uma cor de apoio
ou com qualquer outra cor que não
as deﬁnidas.

Utilização de outlines.

Utilização vertical do logotipo.

Alteração do espaçamento do logotipo
ou proporção entre os elementos

Diminuição do contraste entre a cor
do logotipo e background.

Deformação vertical ou horizontal
do logotipo ou de qualquer elemento.

Utilização de transparências ou outros
qualquer efeitos visuais.

Delimitar o espaço do logotipo com qualquer
tipo de forma.
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Crop e enquadramento do logotipo
O crop do logotipo só poderá ser feito
por formas diagonais Nowo ou pelos
limites do suporte gráﬁco.
O crop nunca poderá ser superior
a 2/10 da largura do logotipo.

Em determinadas situações, e de forma
a potenciar o seu uso, o nosso logotipo
pode funcionar como background e ter
um enquadramento com corte.

Este crop ou enquadramento poderá ser mais
ﬂexível se o logotipo continuar a estar presente
na forma diagonal que o corta (como
exempliﬁcado em F1).

X

-23,36º

F1| Exemplo de crop por formas Diagonais Nowo

23,36º
1/10 X

Crop Diagonal Nowo

Crop pelo limite do suporte

F2| Exemplo de crop pelo limite do suporte
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Utilizações indevidas do crop
Em forma de resumo e para que as regras
de utilização do logotipo nowo ﬁquem
claras, apresenta-se aqui os pontos
fundamentais a ter em conta.

Crop ou enquadramento superior a 2/10
do logotipo.

Aqui demonstramos alguns exemplos
dos erros mais frequentes e que devem
ser evitados a qualquer custo.

Crop ou enquadramento não centrado
com o logotipo.

Crop ou enquadramento tangente a algum
dos pontos que compoem as letras
do logotipo

Não respeitar o ângulo (23,36°)
da diagonal Nowo.

Fazer crop diagonal e pelo suporte
no mesmo layout.

Crop ou enquadramento na vertical.
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Assinatura nowo
A nossa assinatura é parte integrante
da nossa identidade e espelha o nosso
compromisso, transformando-se
também num ativo importante
da marca.

Aqui exempliﬁcamos a relação
da assinatura com o logotipo nowo.

Nenhuma alteração deverá ser feita nas proporções dos elementos e/ou relação entre eles, a ﬁm
de proteger a integridade da marca e potenciar
a nossa identidade.
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Relação com assinatura
A relação entre o logotipo e a assinatura
nowo é ﬁxa e não deverá sofrer nenhuma
alteração em relação ao seu posicionamento.

Para sistemas de reprodução de baixa qualidade
é aconselhado utilizar tamanhos nunca inferiores
ao dobro do mínimo indicado.
Nenhuma alteração deverá ser feita nas
proporções dos elementos e/ou relação entre eles,
a ﬁm de proteger a integridade da marca
e potenciar a nossa identidade.
Dimensões Mínimas para Impressão
15 mm de Largura

W

20 mm

40 mm

1/4W
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Iconograﬁa
Aqui mostramos alguns dos icones
desenvolvidos para a marca nowo.

A nossa iconograﬁa é coerente com a nossa
identidade. Deve ser usada apenas em
contextos funcionais e, sempre que possível,
devemos optar pelo uso da tipograﬁa oﬁcial
em vez de ícones.

Nenhuma alteração deverá ser feita nas
proporções dos elementos e/ou relação entre eles,
a ﬁm de proteger a integridade da marca
e potenciar a nossa identidade.

Internet

Wi-ﬁ

Bluetooth

Ethernet

Alta Deﬁnição

4K

Aviso

Informação

4G

Network

iPod
Música

BlueRay

Instalação

USB

Filtro

Câmara

Navegação

TV

Camera

Check

Conversas
Chat

Horas

Diagnóstico

Ajuda

Mensagem

Telefone

Telemóvel

Bateria

Processador

Memória Interna

Home

Highlights /
Favorites

Conﬁgurações/
Deﬁnições

On / Oﬀ

Cursor

Link Cursor

Reload

Volume
Oﬀ

Volume
On

Dimensão
do corpo

Dimensão
do ecrã

Play

Pausa

Previous

Rewind

Stop

Forward

Next

Segurança/
Bloqueado

Segurança/
Desbloqueado

Usuário

Loja

Zoom In

Zoom Out

Parar/Cancelar

Next

Back

Crianças

Género

Favorito

Destaque

Micro

GPS

Flashback

Micro SD

Dual SIM
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Ilustração nowo
Os nossos simpáticos personagens transmitem a humanização
e proximidade que a nowo procura, fugindo aos bancos
de imagens com jovens “cool” e ambientes aspiracionais.
Recomenda-se que pelo menos dois destes eixos estejam
presentes em cada uma das imagens Nowo.

Nowo Image Axes
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Exemplos de ilustração nowo
O uso das ilustrações nowo deve ser
constante na nossa comunicação.
Recomenda-se que pelo menos dois
destes eixos estejam presentes em cada
uma das peças de comunicação nowo.

(FELIZ)

(MUITO FELIZ)

(TRISTE)

(MUITO TRISTE)

(CELEBRAR)

(RELAXAR)

(DORMIR)

(THUMBS UP)

Eixo 1

nowo
Emoções

(HIGH-FIVE #1)

(ESPERANÇOSO)

(HIGH-FIVE #2)

(CHORAR A RIR)

(SURPREENDIDO)

(ZANGADA)

(CONFUSO)

(APAIXONADO)

(FURIOSO)

(ENVERGONHADO)

(ASSUSTADO)

(DANÇANDO)

(SAUDADES)

(SANTINHO)

Eixo 2

nowo
Ações
(OUVIR SOM)

(SURFAR)

(TREINAR)

(COMER)

(PASSEAR)

Eixo 3

nowo
Produto

(A VER TV)

(GAMING)

(AO TELEMÓVEL)

(A OUVIR MÚSICA)

(NO TABLET)

(FIXO)

(NA NET)

nowo . BrandBook 2016

nowo . BrandBook 2016

Brand Song nowo
Uma brand song contemporânea, de fácil memorização e que nos
obriga a assobiar em coro para que todos a reconheçam assim
que comece a tocar. Esta é a nossa música.
Recomenda-se que pelo menos dois destes eixos estejam
presentes em cada uma das imagens Nowo.

Nowo Image Axes

Ficheiro aúdio deverá ser fornecido juntamente com este BrandBook.
Nenhuma alteração/adaptação deverá ser feita no ﬁcheiro audio fornecido.
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Sound Logo nowo
Um sound logo enriquece o património de comunicação
da marca. Presente em todas as peças, com audio, da nowo,
o nosso sound logo torna a nossa marca facilmente reconhecível
por todos.

Ficheiro aúdio deverá ser fornecido juntamente com este BrandBook.
Nenhuma alteração/adaptação deverá ser feita no ﬁcheiro audio fornecido.
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At a glance
Em forma de resumo e para que as regras
de utilização do logotipo nowo ﬁquem
claras, apresenta-se aqui os pontos
fundamentais a ter em conta.

São 11 princípios básicos, os quais
deverão ser sempre respeitados e
defendidos, juntamente com as outras
regras estabelecidas neste BrandBook.

O logotipo nowo deverá ser sempre
reproduzido a partir de ﬁcheiro
digital arte-ﬁnalizado.

O tamanho mínimo de utilização
do logotipo nowo são 15mm
em impressão e 65px em ecrã.

Os nossos personagens são
o elemento humano que personiﬁca
os valores da nossa marca

Nenhuma alteração deverá ser feita
nas proporções dos elementos,
suas características e/ou relação
entre eles.

O ângulo para as formais diagonais
nowo é calculado a partir
do elemento “w”. Tem um ângulo
de 23.36º.

A comunicação nowo não deverá
ser feita com base em fotograﬁa,
especialmente de banco de
imagem.

A nossa cor é o Pantone® 1655 c.
A sua utilização deve ser prioritária
em relação a qualquer outro dos
sistemas apresentados.

O elemento “w” serve como base
para calcular a zona de exclusão
e outras medidas fundamentais
à boa aplicação do logotipo nowo.

Na impossibilidade de utilizar o
sistema Pantone® deverá optar-se
pelo sistema CMYK (impressão)
e/ou RGB (ecrã)

O posicionamento do logotipo
nowo deverá obedecer sempre
à regra básica do maior impacto
e contraste possíveis, mantendo
a sua identidade intacta.

A nossa tipograﬁa é a ZonaPro.
Esta nunca deverá sofrer nenhuma
alteração e/ou adaptação.
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