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Logo-ul Nobillis este cel mai puternic element de identitate vizuală al brandului. 
Funcționează ca o garanție a brandului exprimând conceptul de - experiență la înălțime.

Logo-ul este format din numele brandului - Nobillis - scris  cu font-ul Gabriola, restilizat 
și de sintagma - Carpathian Residence - scrisă de asemenea cu font Gabriola restilizat. 
Logo-ul  se foloșește în culorile negru și alb. Se poate folosi pe fundal cromatic sau 
fotografie. Se acceptă de asemenea utilizarea logo în culorile din ghid. 

Pentru consistență în comunicarea de brand e foarte important să fie respectat ghidul de 
utilizare al logo-ului. 
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Utilizare logo





 Utilizare logo





 Utilizare logo

Logo-ul Nobillis se poate utiliza pe fond colorat. 
Utilizarea pe fundal colorat este expresivă însă albul este cea mai eficientă 
culoarea de fundal pentru logo deoarece acesta oferă un contrast curat, clar.



Paletarul conține 3 culori calde și 3 culori reci.



Spațiere logo

Se impune păstrarea unui spațiu de protecție pentru logo. Mărimea acestuia este 
identificabilă prin poziționarea literei N din logo în fiecare laterală.



Regula se păstrează și pentru logo-ul cu fundal colorat.



Spațiere logo

În situații de excepție se acceptă o spațiere mai mică.



Spațierea mică se foloșește numai în cazuri cu titlu de excepție și în varianta 
fundalului colorat.



Dimensiune minimă logo

l = 1,5 cm

Se impune utilizarea logo-ului la o dimensiune de minim 1,5 cm pe latura lungă. 
Folosirea la o dimensiune mai mică îl va face greu vizibil și greu de identificat. 

Exemplificare dimensiune minimă logo. Mai jos logo-ul este redimensionat, având 
latura mare de 1,5 cm.



Culori logo

Logo-ul Nobillis se poate utiliza pe fond colorat. Se accepta oricare dintre cele 6 
culori Nobillis. Se recomandă utilizarea fundalului colorat în situații în care se ur-
mărește evidențierea prin contrast a logo-ului sau în materiale unde este necesară 
armonizarea cu cromatică impusă. Cele 6 culori se vor identifica după codurile de 
culoare expuse în secțiunea dedicată.



Poziționare logo



Poziționare logo



 Utilizare logo împreună cu alte logo-uri



Utilizări greșite ale logo-ului



Gabriola FontShadows
Sorts Mill Goudy - serif font pentru body texts 

- se va folosi in zonele din oline/offline cu mult 
text. Este foarte ușor de citit și se armonizează 
foarte bine cu font-ul Gabriola. Pentru Titluri 
și pentru evidențierea de informații vom folosi 

Gabriola. Pentru texte care vor fi puse pes-

te imagini vom folosi Shadows Into 
Light Two. Acesta este un hand-writing 
font - va avea rolul de a da viață elementelor co-

municate. Am ales ceva care să fie un - Gabriola 
- scris de mană. 

Fonturi
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