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Honest Greens és una marca que compta amb restaurants de 
moda tan a Madrid com a Barcelona i que té com a lema “fer més 
fàcil portar una vida sana”.  

Els plats preparats que ofereix tenen aliments de temporada, de 
proximitat, sense processar, i que no duen conservants artificials ni 
sucres refinats. 

El logotip de la marca està format per les lletres del restaurant en la 
tipografia “futura Arabic Regular”. La gamma cromàtica que utilitzen 
en les seves comunicacions i locals són en tons verds i marrons. 

Honest greens
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Heura es una startup Catalana que ha revolucionat el món de les proteines 
vegetals al produïr, mitjançant innovacions tecnològiques, carns 100% 
vegetals. Els seus colors corporatius són el verd i el groc. El seu logotip 
està conformat per una tipografia: Galano Grotesque on la lletra U li han fet 
una modificació i funciona com a element gràfic I símbol.  

Les comunicacions de la marca, tal i com podem veure a la fotografía de 
l’estació d’autobusos van molt lligades a concienciar als clients o possibles 
clients dels beneficis ambientals que aporta consumir carns vegetals en 
comptes d’animals.

Heura
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Flax and Kale són un dels vegetarians més coneguts de la 
Ciutat de Barcelona. Esl seu lema és “Menja millor, estigues 
content, viu més”. 

Els colors que marquen la seva identitat gràfica són el verd, 
marró, negre i blanc. 

La tipografía que utilitzen al logotip és el nom del restaurant 
escrit en “BF Rotwang Prop Bold” la qual li aporta un toc 
modent i elegant. 

Flax & Kale
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Vegetarià

Km0

Ecofriendly

UglyFood

Brífing
Es defineix per ser un restaurant:

Es tracta d’un restaurant vegetarià ubicat al centre de 
la ciutat, amb servei de comandes take-away i 
d’entrega a domicili.


La majoria de les seves receptes són plantbased i 
d’aprofitament, elaborades amb productes de 
temporada i de proximitat (km0) que han estat 
descartades pels productors o els mercats per ser 
menys atractives. Els plats s’entreguen en envasos 
reciclats, reciclables i/o retornables, oferint la 
possibilitat de dur els propis envasos.


El seu públic objectiu és gent jove entre 20 i 40 anys, 
que busca una alimentació que acompanyi els seus 
valors. Conscients que els petits gestos marquen la 
diferència aposten per cuidar el planeta i evitar el 
malbaratament alimentari demanant al nostre 
restaurant. 


Flax&Kale, Rasoterra, Honest Greens, Teresacarles… 
Ja són molts els restaurants vegetarians (o amb 
opcions vegetarianes) que s’han establert a la ciutat 
comtal però amb aquest nou projecte es vol aportar 
aire fresc al món vegetarià i oferir un menú que aprofiti 
aquells ingredients que d’altra manera acabarien a les 
escombraries.



6

Atributs
Naming

Per a seleccionar el nom de la meva marca he volgut 
que un dels atributs fos semàntic i que aboqués a 
l’escència principal del restaurant: Donar una nova 
vida a tots aquells ingredients que per la seva 
morfologia no són adquirits pels supermercats o 
clients finals, i que d’altra manera acabarien sent fruit 
del malbaratament alimentari. Per això el nom final 
comença amb el prefix RE, que denota repetició.


També m’agrada que la lletra central sigui una V en 
referència a quest esperit vegetarià, i on inclouré algun 
petit element com una fulla que porti a recordar una 
planta.


REVIU 

És un nom fàcil de recordar, curt I amb uns atributs 
fonètics senzills. 
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Esbós del possible logo
El logo serà només tipogràfic, per tant la tipografia triada cobra molt protagonisme. He realitzat diverses proves amb diferents tipus i 
aquestes són les triades. El que tinc clar és que a la V central es dibuixarà unes petites fulles que convidi a recordar una planta. 
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