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part 1 presentació



 Introducció 

Manual corporatiu de la marca
Us explicarem en que es basa el manual corporatiu de la nostre marca FLYDORIYAKI.

definició marca
La nostra marca és una creació d’una botiga destinada al take away i al delivery de dori-
yakis. De totes maneres de tots colors i de tots gustos. Tindrem un obrador artesanal a on 
farem tota la nostre rebosteria en doriyakis. A més a més de poder oferir al client un take 
away per perdre un deliciós doriyaki fent una volta i degustant el deliciós postre. A part 

d’això obrirem fronteres i farem un delivery per qui vulgui tenir un postre o un deliciós do-
rikayi en el moment que volgui.

 



ús del manual 
El manual corporatiu que farem té el objectiu de difinir 
la marca i que pogui arribar el client de la manera desi-
tjada. Per això hem tingut curar del mínim detall a la 
hora de otorgar cada element en tota la part corporativa 
de l’empresa des de la tipografia la gamma cromàtica, 
la contrucció del logotip...



    Part 2 La Marca



  La marca

El NAMING que pro-
poso per la meva mar-
ca és  FLYDORIKAYI. 
Ja que vui que tingui 
relació amb la propos-
ta de la marca en que 
sigui delivery i take 
away per això  la me-
tafòra de que vola i 

que esta en l’instant 
alla on volguis.

La tipografia que de-
fineix la marca amb 
el minimalisme i el 
traç  personal.  És 
Bromello Regular .

Hem escollit fer un logo 
amb un traç minimalis-
ta i amb una personali-
tat per ressaltar i dona 
èmfasi al doriyaki ja 
que és el protagonista.  
hem volgut aconseguir 
el traç de dorykaki i po-
sar el naming en mig 
per així ressaltar més el 

nom.



CONSTRUCCIÓ DE LA MARCA  I RELACIONS PROVISIONALS

Per realitzar el 
logo hem treballat 
sobre un retícu-

la bàsica amb les 
quadrícules. Amb 
una dimensió de 
11 x 14 x qua-

drats. I la dimen-
sió del logo 3x 12x



ÀREA DE RESPECTE

Per realitzar l’àrea 
de respecte és molt 
important con-
templar-ho a l’ho-
ra de realitzar un 
logo. Ja que sense 
aquesta franja X 
evitem que inter-
fereixin elements, 
textos, imatges o 
altres possibles ele-
ments ...



2.2 gAMMA CROMÀTICA



 gAMMA CROMÀTICA

MARRÓ FOSC     MARRÓ FLUIX 
Color dominant     Color subordinat

RGB : R=126 G=79 B=35   RGB: R=197 G=155 B=117

CMYK: C=34 M=62 Y=88 K=40 CMYK: C=21 M=38 Y=54 K=9 
ll,  

La gamma cromàtica dela marca corporativa es basa ens els marrons, ja que 
són el color representatiu del dorykayi i la xocolata protagonisme d’aquest 
postre artesà.



2.3 tipografia corporativa



    

 bromello  regular
 Flydoriyaky

tipografia que imita el traç escrit amb molta personalitat el que buscàvem 
que tinguis la nostra marca, personalitat simple i neta .

tipografia principal 



     TIPOGRAFIA secundària  
       100 cond caps 
       Flydoriyaky

 tipografia que imita el traç escrtir amb molta persona-
litat el que buscavem que tingues la nostre marca, 

personalitat simple i neta .  



2.4 versions del logotip



versió positiva color

Versió positiva en color amb el fons blanc



versió negativa a color

Versió negativa a color en fons negre i fons marró el color cor-
poratiu  i amb color marró  fosc per ressaltar la segona gamma 

de color 



  versió positiva monocromàtica

Versió positiva monocromàtica en negre i 
fons blanc 



versió negativa monocromàtica

Versió negativa monocromàtica amb fons negre i fons marró color corporatiu 



2.5 aplicacions 



APLICACIONS sobre fons fosc i clar 



 estils fotogràfics 



 USOS INCORRECTES



 RECURSOS GRÀFICS 

Com elements extres per ultilitzar com a recursos gràfics. És podra ulti-
litzar el perfil del logotip de la marca i treient la tipografia.



3.PART TRES APLICACIONS



 sobre de paper I PAPER DE CARTES

un sobre (mida 11 cm x 22 cm) i un model de full de carta (mida DIN A4). 



     targetes

Format de targetes 8’5 cm x 5’5 cm i a dues cares  Disseny de  dos models de targeta: una genèrica, només 
amb les dades de la botiga, i una segona amb les dades personals de un empleat que treballa a la marca



etiquetes i embalatge 

Una etiqueta amb la imatge de la marca i les dades del destinatari per 
l’entrega a domicili. Amb l’embalatge de la marca.



bosses

Bossa de paper I embalatge per l'entrega del producte. Amb el logo de la 
marca. Serà del material craft amb el objectiu de reciclar i fer servir un 
material ecològic



flyers

Un fulletó per fer bustiada on es promocionin els productes de la botiga.



SIGNATURA EMAIL 

Signatura de correu electrònic: Disseny  de la  signatura de correu 
electrònic, que s'adjuntarà com a peu dels correus electrònics. Imatge 
en JPEG o PNG, en RGB a 72 dpi.



BANNER PUBLICITARI

Bàner publicitari que apareixerà en webs dirigits al públic potencial de la mar-
ca amb el leitmotiv "convida a un amic". Format 1400x450 px, en RGB i 72 
dpi.



Núria Ametlla Pascual 
Uoc Disseny i creació Digital 
Projecte I: Identitat i marca 
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