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ספרון מותג: מכון נוה אברהם
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הסבר קצר אודות הלוגו:

אובייקט בלוגו
בלוגו זה בחרנו בשילוב של אובייקט הלב, וכן אובייקטי הדמויות המנימליסטי.

ואובייקט הילד בצורה  וכן לב שיוצר חיבוק לילד,  האובייקט המתקבל הינו דו משמועי, לב 
שמשדרת צמיחה, גדילה וכו'

סיבת הבחירה באובייקטים אלו מכמה סיבות:
1. אובייקט הלב מביע את עולם הרגש, עומק, חמימות, וכן נותן תחושת

הכלה והבנה הדדית.
2. אובייקטי החיבוק מביעים רוך, תחושת בטחון והכלה שבעצם משקים את מכון נווה אברהם

שעוסק בטיפול בילד ובמשפחה.

סלוגן הלוגו

בלוגו זה נבחר הסלוגן: "מרכז טיפולי רב תחומי  לילד ולמשפחה" 
הסיבה לכך:

סלוגן זה הוא שורת תיאור לפעילות מכון נווה אברהם.
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צבעוניות הלוגו

בלוגו זה השתמשנו בצבעים: 
בצבעי  גרדיאנט של סגול, ורוד, כתום ואדום סיבת צבעים אלו מכמה סיבות:

צבע הסגול הינו הצבע השולט בלוגו,
תכונת הצבע סגול: מעורר שלווה, מסייע להתמודד עם פחדים וחסר שקט. מחזק

רגישות  ודאגה לזולת.
ושאר הצבעים הינם צבעים חמים שיוצרים הרמוניה ומשדרים חמימות, הכלה, ואת עולמם 

הפורח של הילדים.

C13%    M 98%    Y17%    K 000%C61%    M 96%    Y8%    K1%

ערכי הצבעים של הלוגו:
בלוגו זה השתמשנו בצבעי גרדיאנט )מעברי צבע קלים(

#7d3388 #d4217c
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טיפוגרפיה וקומפוזיציה

מבחינת קומפוזיציה הלוגו בעל קומפוזיציה סימטרית ואחידה לרוחב, שמשדרת
רצינות, יציבות, אלגנטיות ומקצועיות.

מבחינת טיפוגרפית הפונט הינו סנס סרפי- ללא תג

C17%    M 100%    Y100%    K9%C0%    M 65%    Y100%    K0%

fb7901# #d4217c
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הפונטים הנבחרים

בלוגו זה בחרנו להשתמש בפונט:
Fb Ahava  של פונטביט עבור שם הלוגו.

וב-Fb Yaguar  עבור סלוגן הלוגו.
סיבת השימוש בפונטים אלו:

1. פונט שם הלוגו הינו פונט רך ובעל ריאות יציבה ויצוקה, 
וכן מתאים ומשלים בקוויו לאובייקט הלוגו.

2. פונט סלוגן הלוגו- הינו פונט יציב ורשמי אשר מוסיף רצינות, מקצועיות ויציבות ללוגו.

Fb Ahava

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
1234567890-;=+-*/<>?:"[]|}{+_)(*&^%$#@!~

Fb Yaguar

א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ך ל מ ם נ ן ס ע פ ף צ ץ ק ר ש ת
1234567890-;=+-*/<>?:"[]|}{+_)(*&^%$#@!~
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לוגו שטח שחור לבן

כאשר עולה צורך בו הלוגו צריך להופיע על גבי צבע או
תמונה כהים, ניתן להשתמש בלוגו המופיע משמאל למעלה.

וכאשר עולה הצורך בו הלוגו צריך להופיע על גבי צבע או תמונה
בהירים, ניתן להשתמש בלוגו המופיע משמאל למטה.
יש להשתמש בגרסאות אלה רק במקרי צורך חריגים.

העדפה תמיד להשתמש בלוגו הראשי על גבי שטח לבן.

הדמיית המיתוג על דברים שונים:
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גדלים מינמליים של הלוגו

יש להקפיד להשתמש בלוגו באופן תקני והניתן לקריאה.
בכל היישומים יש להשתמש בלוגו בגודל השומר על שלמותו

ומאפשר אותיות נקיות וקריאות. לשם כך נקבעו גדלי
מינימום של גרסאת הלוגו.

2.5cm  :3 גובהcm :גודלו המינמלי המומלץ - רוחב
1.5cm :2 גובהcm :גודלו המינמלי במקרי צורך- רוחב

סמל לבד:  למקרים קיצוניים בהם יש צורך בלוגו קטן מאוד,
1cm/1cm :כדוגמאת  הלב  הגודל הרצוי

W 4.5 cm    H 2cm    

W 6cm    H 2cm    

שטחים סטריליים

שטח סטרילי הינו השטח הלבן אשר יש להשאיר מסביב
ללוגו על מנת לשמור על נראותו. יש לשמור על שטח זה לבן
ונקי מאלמנטים נוספים. שטח זה מוגדר באופן יחסי למידות

הלוגו באופן הבא:
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שימוש בלוגו אל תעשה

על הלוגו להישמר מכובד וייצוגי. על מנת
להבטיח זאת יש להיצמד לכללים שבספר ולא לחרוג מהם.

מובאות פה מספר דוגמאות לעיבודים אסורים ללוגו.

אין להחליף בין הצבעים של חלקי הסמל השונים.
לכל חלק - צבעו המוחלט.

אין להפריד בין חלקי הלוגו השונים, ולהציב את הסמל
לצד טקסט אחר, גם אם קשור לתחום הטיפולי.

אין להוסיף אלמנטים או צורות ללוגו ואין להכניס את
הסמל או את הטיפוגרפיה לתוך צורות חדשות ונוספות.

אין להקטין, להגדיל, להרחיב או להצר באופן לא
פרופורציונלי את הסמל עצמו או את הלוגו כולו.

אין להניח את הלוגו על תמונה אשר אינה מאפשרת קריאה
ופוגעת בנראות הלוגו.

אין להוסיף אפקטים לסמל או לטיפוגרפיה, לרבות
הצללות או קווים תוחמים.
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ּמוָתג הוא מונח מתחום השיווק המתאר חברה, מוצר, קו מוצרים או שירות, ובהכללה גם
גורמים נוספים כמו עמותה, אתר תיירות, מפלגה ואף אדם פרטי. המונח מותג מתייחס
לסך כל העמדות, הרגשות והתפיסות הקיימות אצל הצרכנים בנוגע לאובייקט, ארגון או
רעיון מסוים. עמדות ורגשות אלה מכונים לעיתים גם "נכסי המותג". מותג הוא למעשה
יצירת "ישות" יש מאין, בדיוק כפי שבעולם החשבונאי-משפטי חברה בע"מ היא "ישות

נפרדת" מבעליה, כך גם בעולם השיווק: המותג מהווה "ישות נפרדת משל עצמה" (האנשה)
עם: ערכים, אופי, "אישיות" ועוד.

מטרתו של המשווק היא לייחס למותג ערכים חיוביים, כמו איכות, יוקרה, הנאה או תמורה
טובה לכסף. עם זאת ייתכן בהחלט שלצרכנים יהיו עמדות שליליות כלפי מותג מסוים.

הדבר ייחשב בדרך-כלל לכישלון של התהליך השיווקי.


