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ATRODIET SAVAM UZŅĒMUMAM
ATBILSTOŠO LOGOTIPA VEIDU

Dizains. Vienkārši. No sirds

Kāds var būt jūsu logotipa dizains?
Kombinēts logotips: zīmējums + nosaukums
Šajā logotipa dizainā tiek izmantoti gan simboli jeb zīmējumi,
gan uzņēmuma nosaukums. Šis dizaina veids padara logotipu
neaizmirstamu, bet ﬁrmas nosaukumu – īpašu un pievilcīgu.

Kombinēts logotips: abstrtakais simbols + nosaukums
Šajā logotipa dizainā tiek izmantoti abstrakti simboli jeb zīmējumi un
uzņēmuma nosaukums. Šis dizaina veids parasti iedarbojas uz cilvēka
zemapziņu, ietekmē emocijas, un drīzāk izraisa noteiktas asociācijas,
nevis sniedz konkrētu informāciju par uzņēmuma darbības veidu.

Monogramma
Tiek izmantoti uzņēmuma nosaukuma pirmie burti. Uzreiz noskaņo
klientus uz lietišķu un draudzīgu attieksmi komunikācijā ar uzņēmumu.
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Teksta logotips
Logotips tikai ar uzņēmuma nosaukumu. Nekādu zīmju, emblēmu un svītru.
Teksta logotips der uzņēmumam gan ar īsu, gan garu nosaukumu.

Zīme
Logotips tikai ar zīmējumu bez teksta. Ļoti populārs un bieži izmantojams
dizaina variants. Pārsvarā to izmanto, ja kompānijai jau ir izveidojies
savs brends un tā ir atpazīstama.
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Kāds var būt jūsu logotipa stils?
Klasisks
Der principā jebkurai ﬁrmai, kurai ir nopietns bizness.

Dinamisks
Ja jūs vēlaties parādīt, ka jūsu uzņēmums ir dinamisks, nepārtraukti
virzās uz priekšu, padomājiet par šo stilu. Labi piemērots ﬁrmām,
kas sasitīti ar pasākumiem, sportu un citu aktīvu darbību.

Elegants
Vairāk asociējās ar sievišķību. Ideāli piemērots skaistuma saloniem,
kosmētikas un citam ﬁrmām, kas vēlas parādīt uzņēmuma mājīgumu
un dabiskumu.
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Gērbonis, jeb emblēma
Uzņēmuma logotips tiek ietverts speciāli izstrādātā mākslinieciskā formā.
Šis logotipa veids ir viens no sarežģītajiem, tāpēc, ka būtībā ir pielīdzināms
miniatūrai gleznai, kurai jābūt ideālai.

Ar humoru
Ar šo logotipa veidu jābūt piesardzīgam, jo humora izjūta ir individuāla.
Viens logotipu uzskatīs par jautru, bet otrs par bezgaumīgu, jo nesapratīs
tā nozīmi. Viens ir skaidrs – vienaldzīgo nebūs.

3D imitācija
Šāda veida logotipi izksatās ļoti labi un mūsdienīgi, salīdzīnot ar parastākājiem
logotipa viediem. Der inovatīvām kompānijām.

4

Tālr. 230 085 00
E-pasts: hello@logo-izstrade.lv
www.logo-izstrade.lv
SIA «Design formula»
Juridiskā adrese: Ventspils iela 55-43, Liepāja
Reģistrācijas Nr.: 42103074542
Banka: AS „Swedbank”
Konts: LV04HABA0551040635476
Kods: HABALV22
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