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Vegetarià

Km0

Ecofriendly

UglyFood

La marca 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. 


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.
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Logotip de la marca
El logotip de la marca reviu consta del nom de la 
marca amb tipografia Lux medium on el punt de la I 
s’ha afegit un petit símbol que recorda a la fulla d’una 
planta. 


Recordem que la nostra marca vegetariana pretén ser 
beneficiosa pel medi ambient i sobretot té un gran 
respecte pels seus productes de proximitat i 
d’aprofitament de verdures poc atractives que 
probablement serien descartades pels supermercats.


El logotip sempre anirà sobre fons blanc o sobre fons 
marró quan estigui imprès a sobre d’un ambàs o 
bossa reciclables.
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L’únic element a destacar és la relació entre 
la tipografia i el símbol de la fulla com a 
punt de la i. Aquesta sempre haurà de 
mantindre les mateixes proporcions que en 
el logotip original. 

Per tal que no interferir marcarem una àrea 
de respecte al voltant del logo de la meitat 
de la llargada de les lletres per sobre i sota, 
mantenint aquesta mateixa proporció 
també pels laterals.

Relacions proporcionals 
i àrea de respecte
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Per tal de garantir la correcta llegibilitat del logotip de la marca definirem que 
com a mínim el logotip tingui 2 cm de llargària i 0,75 cm d’alçada.

Grandària mínima de 
reproducció

0,75 cm

2 cm
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Gamma cromàtica

La gamma cromàtica d’aquesta marca està formada 
per tons verds que ens recorden a les plantes i la 
natura i marrons que ens recorden a la terra d’on 
surten els aliments naturals que venem. 


El negre és el color amb que sol anar escrita la 
tipografia que forma el logotip.
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Versió original del logotip de la marca

Versions monocromàtiques 
i en negatiu

Versió monocromàtica de text en negre i 
fons blanc

Versió monocromàtica de tipografia en 
blanc sobre fons negre
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Tipografía corporativa

La tipografia utilitzada per crear el logotip es theLUXX Medium by Resistenza, tot i que per afavorir la llegibilitat totes les 
comunicacions i màrqueting aniran escrits amb Myriad Pro en les seves Versions Regular i Bold.
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Tarja genèrica

Aplicacions

Tarja empleat

Sobre
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Aplicacions

Full de carta

Signatura correu electrònic
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Aplicacions

Embalatge entrega Bossa de paper per les entregues
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Aplicacions

Etiqueta amb dades client per entrega

Flayer publicitari amb productes

Bàner publicitari web
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