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Aquest manual reuneix les eines bàsiques per al correcte 
ús i aplicació gràfica de la marca INNO4AGRO en totes les 
seves possibles expressions. Ha estat ideat pensant en 
les necessitats de totes aquelles persones responsables 
d’interpretar, articular, comunicar i aplicar la marca en els 
seus diferents àmbits.

El correcte i consistent ús de la marca INNO4AGRO 
contribuirà al fet que aconseguim els objectius d’identificació 
i reforç d’aquesta.

És un treball d’equip, en el qual tots participem per fer de 
INNO4AGRO una gran marca.



01.LOGOTIP
01.1 Aplicació principal

El logotip és un actiu fonamental de 
INNO4AGRO i per això, no pot ser 
alterat ni modificat. 

S’ha d’aplicar tal com s’especifica en 
aquest manual.

Logotip
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02.ÀREA DE 
SEGURETAT
02.1 Aplicació principal

Per assegurar l’òptima aplicació i 
percepció del logo/imagotip en tots els 
suports i formats, s’ha determinat una 
àrea de seguretat que estableix una 
distància mínima respecte als textos i 
elements gràfics.
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03.COLOR
El color és un component fonamental 
de la identitat visual de INNO4AGRO  
i contribueix de manera essencial a 
sistematitzar les seves comunicacions.

PANTONE Process Cyan C

PANTONE 362 C

C100 M0 Y0 K0
R158 G159 B227
#009FE3

C75 M5 Y100 K0
R63 G165 B53
#3FA535

PANTONE BLACK C
C0 M0 Y0 K100
R0 G0 B0
#000000
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03.COLOR
Aplicacions cromàtiques

03.1 Original

03.2 Negatiu

Original

Negatiu
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03.COLOR
Aplicacions monocromàtiques

03.3 Blanc i negre

03.4 Escala de grisos

El logotip en negre, és una excepció. 
El seu ús es redueix exclusivament a 
aquelles ocasions en les quals només 
pugui imprimir-se en una tinta.
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B/N

Escala de grisos



04.TIPOGRAFIA
La família tipogràfica corporativa de 
INNO4AGRO és la Gotham per al nom 
de la marca.

Per la utilització en tota la comunicació 
interna, senyalística i comunicació 
externa és la Open Sans. 

Gotham Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890 

Open Sans Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz 
1234567890
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