


Flor Lana

O conceito passa pela união entre uma flor e a lã, ou seja uma flor 

de lã (flordelana). Tentei pegar num rolo de lã que desenha todo o 

logotipo, desde o letring (texto) até ao icone/simbolo (flor).

Os elementos gráficos (rolo de lã e a flor) são o complemen-

to/prolongamento do texto (letring).

Como estamos a criar um logotipo a forma convêm ser o mais depu-

rada possível para facilmente ser assimilada pelos públicos a 

quem se dirige, por isso quantos menos elementos gráficos conter 

melhor.  

O letring é composto por uma tipografia caligrafa que funciona 

como um próprio prolongamento do símbolo, ou seja, é uma conti-

nuação do fio de lã. Nunca poderia ter um tipo de letra mais moder-

no e simples, porque é a imagem de um produto feito por artesãs, 

artístico e manufacturado, por isso a tipografia tem que acompa-

nhar o sentido estético do próprio conceito.

- União gráfica harmoniosa entre o texto e o simbolo - 

complementam tanto ao nível estético como nas vertentes con-

ceptual e comunicativa.

ambos se 

Psicologia da Cor / Codificação 

Cromática

O amarelo é, essencialmente, estímulo. A 

tonalidade certa de amarelo levanta a moral e a 

auto-estima; é a cor da confiança e do 

optimismo. 

Optimismo, confiança, auto-estima, extroversão, 

força emocional, simpatia, criatividade.

Preto é a junção de todas as cores - 

totalmente absorvidas. O preto cria barreiras de 

protecção, uma vez que absorve toda a energia 

que vem na sua direcção e cobre a 

personalidade. Positivamente, comunica clareza 

absoluta, sofisticação e excelência sem 

cedências. Cria uma percepção de peso e de 

seriedade.

Sofisticação, "glamour", segurança, segurança 

emocional, eficiência, substância.
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ETIQUETAS
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