
O PROFE TOMÁS APORTA UNHAS PAUTAS...

COMO DESEÑAR UN LOGOTIPO?

Un logotipo, ou imaxe corporativa, é a imaxe que representa a unha empresa, a un grupo de 
traballo, a unha asociación, etc.

Por tanto, é a imaxe que simboliza os seus valores. Temos que ter moito coidado en deseñar algo 
que transmita os valores que ese grupo pretende ter. Por exemplo, unha ONG que axuda a persoas 
doutros países deberá transmitir a idea de solidariedade, de axuda, de humanidade. Pero se falamos 
dunha empresa de coches de carreiras, a idea a transmitir será a de rapidez, dinamismo, axilidade. 
Se tivesemos que crear un logotipo para unha asociación que inventa xogos para nenos, o 
fundamental é insistir na creatividade, na fantasía e na diversión.

COMO TEMOS QUE FACER A IMAXE?

Ante todo, ten que ser SINXELA. Non nos compliquemos con elementos que esaxeren demasiado, 
ou que repitan o que xa di o nome. Temos que facer unha imaxe que aporte algo novo, que non diga 
xa o nome, ou que sexa demasiado obvio ou esperable.
Por exemplo: queremos deseñar un logotipo para promocionar unha marca de teléfonos. Non 
fagamos o que todos esperan (un teléfono, alguén falando, etc.). intentemos darlle un toque 
especial, que aporte algo novo: un paxariño (que simboliza as palabras que voan polo vento), unha 
brisa (que representa a rapidez polo aire), etc.

AS CORES: 

As cores teñen significados, unhas veces culturais e outras psicolóxicos. O laranxa transmite alegría
e vida, así como o marrón transmite calma, tradición, ... Hai que ter en conta que as cores cálidas 
aportan enerxía, calor. As frías relaxan a vista e dan sensación de serenidade, e mesmo de frío.

O máis importante é que un logotipo transmita algo rapidamente, sen ter que pensalo moito. Ten 
que transmitir unha sensación, unha emoción moi rápida e sinxela. Ten que ser COMUNICATIVO.


