Manual d’identificació
visual i aplicacions

Lloret Turisme

Lloret Turisme
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Introducció del
manual d’imatge
corporativa marca
“Lloret de Mar”
Aquest manual de normes
gràfiques és la guia en
què s’han de basar tots
aquells organismes,
entitats o persones que
intervenen en la realització
de qualsevol disseny o
aplicació gràfica
relacionada amb la imatge
de Lloret de Mar.
Inclou les normes de
construcció, combinació i
aplicació dels elements
bàsics que componen la
marca, amb prou
amplitud per ser aplicades
sobre qualsevol tipus de
suport, per tal
d’aconseguir una imatge
homogènia i diferenciada,
respondre a les
necessitats reals dels
seus usuaris i multiplicar
la visibilitat i la identificació
de les accions de
comunicació que es
produeixin.

4

Verdana normal és el tipus que s’ha triat per a “lloret de mar” i Limehouse Script, per al claim

Construcció
del conjunt
identificador bàsic

Construcció
del conjunt
identificador bàsic
amb claim

Reductibilitat
Màxima reducció:
20 mm per a Lloret de Mar.
30 mm per a Lloret de Mar
amb claim.

20 mm

30 mm
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En aplicar el conjunt identificador als diferents suports de
comunicació, caldrà aïllar-lo de la resta del contingut per tal de
potenciar-ne la visualització i augmentar-ne la percepció.
En aquesta plana es mostren els espais mínims de respecte que
caldrà mantenir per tal d’evitar interferències visuals.

Marges de respecte
del conjunt
identificador bàsic i
del conjunt
identificador bàsic
amb claim
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Solucions a tres tintes i a una tinta, sobre fons blanc.

El conjunt
identificador bàsic.
Aplicacions sobre
fons blanc
La versió a 3 tintes només
es reproduirà sobre fons
blanc.

Versió a 1 tinta.
El color corporatiu per a la
versió a 1 tinta és el
pantone 286.
També s’accepta la versió
en negre.

Colors
corporatius
Pantone 286

Pantone 130

Quadricromia:
100% blau
60% magenta
6% negre

Quadricromia:
27,5% magenta
100% groc

Negre
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Solucions a tres tintes i a una tinta, sobre fons blanc.

El conjunt
identificador bàsic
amb claim.
Aplicacions sobre
fons blanc
La versió a 3 tintes només
es reproduirà sobre fons
blanc.

Versió a 1 tinta.
El color corporatiu per a la
versió a 1 tinta és el
pantone 286.
També s’accepta la versió
en negre.

Colors
corporatius
Pantone 286

Pantone 130

Quadricromia:
100% blau
60% magenta
6% negre

Quadricromia:
27,5% magenta
100% groc

Negre
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El conjunt
identificador bàsic.
Aplicacions sobre
fons de color

Si el fons és inferior al
30% de negre o és d’un
color que, convertit a
escala de grisos, té una
intensitat de negre inferior
al 30%, es reproduirà en
negre.

Si el fons és el
Pantone 130 es podrà
reproduir en negre, en
blanc o de la manera que
il·lustra el següent
exemple.

Si el fons és superior al
30% de negre o és d’un
color que, convertit a
escala de grisos, té una
intensitat de negre
superior al 30%, es
reproduirà en blanc.

Si el fons és el
Pantone 286 es podrà
reproduir en blanc o de la
manera que il·lustra el
següent exemple.

El conjunt identificador es reproduirà preferentment en positiu, però
en cas d’haver-se de fer sobre un fons predeterminat, s’utilitzaran les
següents versions.

9

El conjunt
identificador bàsic
amb claim.
Aplicacions sobre
fons de color
Si el fons és inferior al
30% de negre o és d’un
color que, convertit a
escala de grisos, té una
intensitat de negre inferior
al 30%, es reproduirà en
negre.

Si el fons és el
Pantone 130 es podrà
reproduir en negre, en
blanc o de la manera que
il·lustra el següent
exemple.

Si el fons és superior al
30% de negre o és d’un
color que, convertit a
escala de grisos, té una
intensitat de negre
superior al 30%, es
reproduirà en blanc.

Si el fons és el
Pantone 286 es podrà
reproduir en blanc o de la
manera que il·lustra el
següent exemple.

El conjunt identificador es reproduirà preferentment en positiu, però
en cas d’haver-se de fer sobre un fons predeterminat, s’utilitzaran les
següents versions.
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Tipografies
corporatives

Verdana
Verdana normal és el
tipus que s’ha triat per a
“lloret de mar”.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
Limehouse Script

Limehouse Script és el
tipus que s’ha triat per
als claims.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn pqrstuvwxyz
1234567890
Helvetica

Helvetica en totes les
seves variants, és el tipus
que s’ha triat per a les
dades, el contingut de les
publicacions, etc.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890
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Usos incorrectes

El logotip no admet cap
modificació del seu
disseny original.

Colors
Els colors de la marca
mai seran diferents als
descrits anteriorment en
aquest manual com a
colors corporatius.
(ex. verd, vermell, taronja,
blau cel, groc llimona...)

Mida i distàncies
La mida i la distància
entre els elements que
formen el senyal mai
seran diferents a les
descrites anteriorment en
aquest manual com a
marges de respecte del
conjunt identificador
bàsic.
(ex. desordre dels
elements, distància
excessiva, distància
reduïda, condensació,
expansió...)

Exemples d’aplicacions incorrectes en què es poden observar alteracions en els colors, en
l’ordre dels símbols, en la seva mida i en les distàncies.
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Aplicacions

Bosses
Quan la bossa porti,
només el logotip de
Lloret de Mar, aquesta
serà tal i com es mostra
a la imatge, igual per
ambdues cares.
Quan la bossa hagi de
portar, a més a més del
logotip de Lloret de Mar,
el d’algun altre actor de la
vila, aquesta tindrà una
cara en blanc per inserir-hi
el logotip o senyal
d’aquest. L’altra cara serà
tal i com es mostra a la
imatge.

Marxandatge
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Aplicacions

Vehicles
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Aplicacions

Portada
La disposició dels
elements serà sempre la
que s’indica en aquesta
pàgina.

Pàgines de contingut
La disposició dels
elements que componen
el disseny i el contingut
serà la que s’indica en
aquesta pàgina.

NOTA:
Per facilitar la creació de
documents corporatius
amb Power Point,
s’adjunta a aquest manual
un CD amb la plantilla per
realitzar presentacions.

Presentacions realitzades amb Power Point
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Convivència del
logotip amb altres
marques

Quan l’Ajuntament faci ús de la marca, aquesta anirà sempre acompanyada del senyal de
l’Ajuntament per identificar que es tracta d’una actuació municipal.
Quan un actor de Lloret, que no sigui de tipus municipal, faci ús de la marca, aquesta no anirà
acompanyada del senyal de l’Ajuntament.

a
Quan la marca vagi
acompanyada d’altres
logotips o senyals,
seguiran la següent
disposició:
a) Senyal de l’Ajuntament
+ marca Lloret.
b) Senyal de l’Ajuntament
+ marca Lloret +
logotips no municipals.
c) Marca Lloret + logotips
no municipals

c

b
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Variacions
del logotip

Logotip + claim
El logotip pot portar
associat un claim que
anirà situat gràficament
sota la marca. Aquest
reclam pot ser:
genèric: d’acord amb el
missatge bàsic de les
campanyes publicitàries
generals.

sectorial: d’acord amb
els missatges que,
generats des de les
diferents àrees de
l’Ajuntament, es decideixi
comunicar.

Logotip + adreça web
En els casos en què
calgui incloure l’adreça de
la pàgina web de Lloret
de Mar, la disposició
gràfica serà la següent.

www.lloret.org

Logotip + servei
En els casos en què
calgui publicitar
determinats serveis oferts
per Lloret Turisme, la
disposició gràfica serà la
següent.

Lloret Turisme
Convention Bureau

Lloret Turisme
Film Commission

17

Introducció del
manual d’imatge
corporativa
marca
“Lloret Turisme”
Aquesta secció del
manual de normes
gràfiques és la guia en
què s’ha de basar
l’empresa Lloret Turisme
de Lloret de Mar per
realitzar qualsevol disseny
o aplicació gràfica
relacionada amb la seva
imatge corporativa.
Les normes de tipografia,
de combinació cromàtica i
d’usos incorrectes de
l’aplicació dels elements
bàsics que regeixen el
nou senyal de Lloret
Turisme són les mateixes
en les quals es basa la
marca Lloret de Mar. A fi
d’aconseguir una imatge
homogènia i diferenciada,
millorar la comprensió del
tipus d’entitat que és
l’empresa Lloret Turisme i
la funció que realitza,
evitar confusions,
simplificar gràficament la
comunicació publicitària i
mantenir el nivell de
presència i la personalitat
independent de l’entitat.

Lloret Turisme

Lloret Turismo

Lloret Tourism

Lloret Tourisme

Lloret Tourismus
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Construcció
del conjunt
identificador bàsic

Verdana normal és el tipus que s’ha triat per a “lloret de mar”; Helvetica Bold, per a “Lloret
Turisme” i Limehouse Script, per al claim

Construcció
del conjunt
identificador bàsic
amb claim

Reductibilitat
Màxima reducció:
20 mm per a Lloret de Mar.
30 mm per a Lloret de Mar
amb claim.

20 mm

30 mm
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En aplicar el conjunt identificador als diferents suports de
comunicació, caldrà aïllar-lo de la resta del contingut per tal de
potenciar-ne la visualització i augmentar-ne la percepció.
En aquesta plana es mostren els espais mínims de respecte que
caldrà mantenir per tal d’evitar interferències visuals.

Marges de respecte
del conjunt
identificador bàsic i
del conjunt
identificador bàsic
amb claim
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Cartes

Aplicacions
10 mm

45 mm

15 mm

a

Lloret Turisme
Conjunt identificador i
dades situats tal com
s’indica en aquesta
pàgina.
Les dades aniran amb
Helvetica Light cos 9
interliniat 9.
COLORS
Versió 3 tintes:
Pantone 130 (groc)
Pantone 286 (blau)
Negre
FORMAT
DIN A4: 210 x 297 mm
PAPER
Offset blanc de 90 g/m2

Avinguda de les Alegries, 3
Tel: +34 972 36 57 88
E-17310 Lloret de Mar - Girona Fax: +34 972 36 77 50
Espanya
central-turisme@lloret.org
www.lloret.org

10 mm
Dades centrades a la pàgina
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Cartes: segones pàgines

Aplicacions
30 mm

10 mm

15 mm

Conjunt identificador
situat tal com s’indica en
aquesta pàgina.
COLORS
Versió 1 tinta:
Pantone 286 (blau)
FORMAT
DIN A4: 210 x 297 mm
PAPER
Offset blanc de 90 g/m2

Lloret Turisme
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Targetes grans

Aplicacions
10 mm

45 mm

10 mm
Conjunt identificador i
dades situats tal com
s’indica en aquesta
pàgina.
Les dades aniran amb
Helvetica Light cos 9
interliniat 9.

Lloret Turisme

COLORS
Versió 3 tintes:
Pantone 130 (groc)
Pantone 286 (blau)
Negre
FORMAT
DIN A4: 100 x 210 mm

Avinguda de les Alegries, 3
E-17310 Lloret de Mar - Girona
Espanya

PAPER
Offset blanc de 200 g/m2

Tel: +34 972 36 57 88
Fax: +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org
www.lloret.org

10 mm
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Sobres i bosses

Aplicacions

En els sobres americans,
bosses o altres tipus de
sobres, el senyal anirà
sempre situat a la part
inferior esquerra.
Conjunt identificador i
dades situats tal com
s’indica en aquesta
pàgina.
Les dades aniran amb
Helvetica Light cos 9
interliniat 9.
COLORS
Versió 3 tintes:
Pantone 130 (groc)
Pantone 286 (blau)
Negre
FORMAT
Americà
220 x 110 mm
A5
162 x 229 mm
Foli
224 x 324 mm
PAPER
Offset blanc de 100 g/m2

a

Lloret Turisme

a

Avinguda de les Alegries, 3
E-17310 Lloret de Mar - Girona
Espanya

10 mm

10 mm

45 mm
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Targetes de visita

Aplicacions

5 mm

35 mm

5 mm
a

Lloret Turisme

a

Avinguda de les Alegries, 3
E-17310 Lloret de Mar - Girona
Espanya
Tel: +34 972 36 57 88
Fax: +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org
www.lloret.org

5 mm

35 mm

2,5 a

5 mm
a

a

Lloret Turisme
Avinguda de les Alegries, 3
E-17310 Lloret de Mar - Girona
Espanya
Tel: +34 972 36 57 88
Fax: +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org
www.lloret.org

Conjunt identificador i
dades situats tal com
s’indica en aquesta
pàgina.
Les dades i el càrrec
aniran amb Helvetica
Light cos 7 interliniat 7,
el nom amb Helvetica
medium.
COLORS
Versió 3 tintes:
Pantone 130 (groc)
Pantone 286 (blau)
Negre
FORMAT
85 x 55 mm
PAPER
Offset blanc de 200 g/m2

Maurici Carbó
Gerent
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Fulls de fax

Aplicacions
10 mm

45 mm

15 mm

a

Lloret Turisme
a
Atenció (To):

Fax:

Empresa (Company):
Conjunt identificador i
dades situats tal com
s’indica en aquesta
pàgina.
Les dades i el contingut
aniran sempre tal com
s’indica en aquesta
pàgina. Helvetica Light
cos 9 interlineat 9 per a
les dades i Helvetica Light
cos 10 interlineat 10 per
al contingut.

De (From):

Tel:

Empresa (Company):
Número de pàgines inclosa aquesta:
Number of pages including this cover sheet:

Data:
Date:

Assumpte (Subject):

COLORS
Versió 1 tinta:
Negre
FORMAT
220 x 110 mm
PAPER
Offset blanc de 90 g/m2

Avinguda de les Alegries, 3
Tel: +34 972 36 57 88
E-17310 Lloret de Mar - Girona Fax: +34 972 36 77 50
Espanya
central-turisme@lloret.org
www.lloret.org

10 mm
Dades centrades a la pàgina

26

Circulars

Aplicacions
10 mm

45 mm

15 mm

a

Lloret Turisme
a
Xxxxxxx

Conjunt identificador i
dades situats tal com
s’indica en aquesta
pàgina.
Les dades i el contingut
aniran sempre tal com
s’indica en aquesta
pàgina amb Helvetica
Light cos 9 interlineat 9.
COLORS
Versió 1 tinta:
Negre
FORMAT
220 x 110 mm
PAPER
Offset blanc de 90 g/m2

Avinguda de les Alegries, 3
Tel: +34 972 36 57 88
E-17310 Lloret de Mar - Girona Fax: +34 972 36 77 50
Espanya
central-turisme@lloret.org
www.lloret.org

10 mm
Dades centrades a la pàgina
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Carpetes de documents (davant)

Aplicacions
45 mm

15 mm

Conjunt identificador
situat tal com s’indica en
aquesta pàgina.
Les dades aniran a la
part de darrera
(veure pàgina 24).
COLORS
Versió 3 tintes:
Pantone 130 (groc)
Pantone 286 (blau)
Negre
FORMAT
215 x 315 mm (tancat)
430 x 315 mm (obert)
PAPER
Offset blanc de 250 g/m2

Centre alçada carpeta

Lloret Turisme
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Carpetes de documents (darrera)

Aplicacions
15 mm

65 mm

65 mm

Conjunt identificador i
dades situats tal com
s’indica en aquesta
pàgina.
COLORS
Logo blanc sobre fons
Pantone 286 (blau)
dades en negre sobre
fons Pantone 130 (groc)

Lloret Turisme

Tel: +34 972 36 57 88
Fax: +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org
www.lloret.org

Centre alçada carpeta

PAPER
Offset blanc de 250 g/m2

Avinguda de les Alegries, 3
E-17310 Lloret de Mar - Girona
Espanya

39 mm

FORMAT
215 x 315 mm (tancat)
430 x 315 mm (obert)
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Carpetes d’ús intern

Aplicacions
45 mm

15 mm

Conjunt identificador
situat tal com s’indica en
aquesta pàgina.
Les dades i el contingut
aniran sempre tal com
s’indica en aquesta
pàgina amb Helvetica
Light cos 9 interlineat 9.
COLORS
Versió 1 tinta:
Pantone 286 (blau)

Centre alçada carpeta

FORMAT
215 x 315 mm (tancat)
430 x 315 mm (obert)
PAPER
Offset blanc de 170 g/m2

Lloret Turisme
2a

Data
Tema

Comentaris
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Etiquetes adhesives per a trameses

Aplicacions

5 mm

35 mm

a

5 mm
a

a
Conjunt identificador i
dades situats tal com
s’indica en aquesta
pàgina.
Les dades aniran amb
Helvetica Light cos 7
interliniat 8.
Les dades del destinatari
aniran amb Helvetica
Light cos 10 interliniat 10.
COLORS
Versió 3 tintes:
Pantone 130 (groc)
Pantone 286 (blau)
Negre
FORMAT
100 x 70 mm
PAPER
Offset blanc adhesiu

Lloret Turisme
Avinguda de les Alegries, 3
E-17310 Lloret de Mar - Girona
Espanya

Espai per a dades
del destinatari

Tel: +34 972 36 57 88
Fax: +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org
www.lloret.org

Espai per a dades de l’empresa
Espai per a l’adreça
Espai per al nom de la població
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Fundes de cartró de CD

Aplicacions

Cara
Conjunt identificador i
dades situats tal com
s’indica en aquesta
pàgina.
Les dades aniran amb
Helvetica Light cos 8
interliniat 8 i el contingut
amb Helvetica Light cos
10 interliniat 10.
35 mm
COLORS
Versió 3 tintes:
Pantone 130 (groc)
Pantone 286 (blau)
Negre

a

Centre alçada
caràtula

a

FORMAT
120 x 120 mm.
Lloret Turisme

a
Espai per a dades
de contingut

Dors

www.lloret.org
a

50 mm

50 mm

35 mm

Avinguda de les Alegries, 3
E-17310 Lloret de Mar - Girona
Espanya

Lloret Turisme

Tel: +34 972 36 57 88
Fax: +34 972 36 77 50
central-turisme@lloret.org
www.lloret.org

Centre alçada
caràtula

30 mm
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Etiquetes adhesives de CD

Aplicacions

Conjunt identificador i
dades situats tal com
s’indica en aquesta
pàgina.
Les dades del contingut
aniran amb Helvetica
Light cos 10 interliniat 10.
COLORS
Versió 3 tintes:
Pantone 130 (groc)
Pantone 286 (blau)
Negre

30 mm

a

FORMAT
117 x 117 mm.

Espai per a dades
de contingut
Lloret Turisme

www.lloret.org
a
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Aplicacions

Portada
La disposició dels
elements serà sempre la
que s’indica en aquesta
pàgina.

Pàgines de contingut
La disposició dels
elements que componen
el disseny i el contingut
serà la que s’indica en
aquesta pàgina.

Pàgina de tancament
La disposició dels
elements que componen
el disseny i el contingut
serà la que s’indica en
aquesta pàgina.

NOTA:
Per facilitar la creació de
documents corporatius
amb Power Point,
s’adjunta a aquest manual
un CD amb la plantilla per
realitzar presentacions.

Presentacions realitzades amb Power Point
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Aplicacions

Pàgines web

Lloret Turisme

Lloret Turisme

