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10نکته ای که در زمینه طراحی لوگو 
باید بدانیم

از طرحی ساده برای لوگوی تان استفاده کنید
تاکنون درباره 9 نکته مهم و اساسی در زمینه طراحی لوگو صحبت کردیم و هم اکنون نوبت به ساده ترین و مهم ترین بخش طراحی یک لوگو رسیده است. هرچه لوگو ساده تر 

باشد، بیشتر جلب توجه می کند. با توجه به این موضوع سعی کنید از طراحی لوگوهای پیچیده و شلوغ اجتناب کنید. 

لوگوی خاص و منحصر به فردی داشته باشید
هرگ�ز کار ی�ک طراح دیگر را کپی نکنید. البته الهام گرفتن از طرح های دیگران برای طراحی لوگو مطلقا اش�کالی ندارد اما کپی کردن طرح ها و ایده های 

یک طراح دیگر به هیچ وجه پذیرفته نیست. بنابراین بهتر است همواره طراح های مخصوص و منحصر به فردی داشته باشید. 

لوگوها چیزی بیشتر از یک فونت یا نماد هستند
آیا از تصاویر روبه رو که بخش�ی از لوگوهای موجود هس�تند می توانید به کلیت لوگو و برندی که لوگوهای موجود در تصویر به آن تعلق دارند پی ببرید؟ 
لوگوها طراحی می شوند تا به صورت یک شرکت تجاری تبدیل شوند. بنابراین در طراحی لوگوی شرکت خود باهوش و قاطع بوده و به دقت برنامه ریزی کنید. 

عدم استفاده از رنگ های متعدد 
در طراحی 95 درصد از 100 لوگوی برتر جهان تنها از یک یا دو رنگ استفاده شده است. چنانچه استفاده از رنگ های متعدد در فرآیند طراحی لوگوی تان 

ضروری است، اطمینان حاصل کنید که لوگوی طراحی شده با استفاده از تعداد زیادی از رنگ همچنان جذاب و درگیر کننده باشد. 

از فاصله های بی رنگ به صورت مناسب استفاده کنید

فاصله های س�فید رنگ یا بی رنگ به لوگو تعادل می بخش�ند. از س�وی دیگر، اس�تفاده از این عناصر می تواند از ازدحام و شلوغی موجود در لوگو 
بکاهد. فضاهای سفید به شما اجازه می دهند تا از عناصر پنهان در لوگوی خود استفاده کنید اما در این میان باید دقت کنید تا این مسئله به صورت 

مناسب و بجا باشد. 

از تمامی زوایای ممکن به لوگوی خود بنگرید
ممکن اس�ت یک لوگو از هرنظر عالی و مناس�ب بوده و با قراردادن یک تصویر پس زمینه س�فید رنگ بس�یار مناسب و ش�یک به نظر برسد اما از 
ویژگی ه�ای الزم ب�رای بازاریابی برخوردار نبوده و جذابیت های الزم را ایجاد نکند. بنابراین بهتر اس�ت قبل از آنک�ه اتفاق ناگواری بیفتد از تمامی 

زوایای موجود به لوگوی خود بنگرید و آن را به صورت کامل بررسی کنید. 

کمتر از افکت های تصویری استفاده کنید
در دنی�ای فتوش�اپ ما می توانیم یک لوگو را تقریبا از هر جنبه ای دچ�ار تغییر و تحول کنیم. با این وجود تقریبا 
در تمامی موارد می توان گفت که ایجاد تحوالت اساسی و استفاده گسترده از افکت های تصویری می تواند مسائل 

را پیچیده تر کند. 

رنگ به لوگوی شما معنا و مفهوم می بخشد

اگر لوگوهای موجود در تصویر رنگ خود را با رنگ های اس�تفاده ش�ده در لوگوی شرکت های رقیب تعویض می کردند، از همان میزان اثرگذاری 
برخوردار بودند؟ رنگ ها به چیزهای اطراف ما معنا و مفهوم بخشیده و نوع نگاه ما را شکل می دهند. 

فونت مورد استفاده در لوگو بسیار مهم است

آیا ش�ما برندهای اینتل، سیس�کو و تارگت را در صورتی که از فونت های نامناسب استفاده می کردند جدی می گرفتید؟ فونت ها خود به تنهایی 
دارای شخصیت منحصر به فردی هستند. آنها به مشتریان می گویند که با چه برندی روبه رو بوده و چه انتظاری می توانند داشته باشند. 

از ابتدای فرآیند طراحی بزرگ بیندیشید

طراحی، زیبایی و خاطره انگیز بودن یک لوگو می تواند تفاوت اصلی میان ش�ما و رقبای تان بوده در نهایت تاثیر مثبتی در ذهن مش�تریان تان 
گذاش�ته و آنان را به خرید محصوالت و خدمات تان ترغیب کند. یک لوگوی جذاب و با روح می تواند مردم را با برند تجاری ش�ما مرتبط کرده و 

آنها به هنگام نیاز به کسب و کار شما جهت تامین نیازهای شان مراجعه خواهند کرد. 


