
 است؟ مھم لوگو طراحی چرا

 می وقتی. برسد آن بھ خواھد می شرکتی ھر کھ است رویایی کنند، شناسایی واحد تصویر یک با را برند یک بتوانند مردم اینکھ
ً  در ذھن خود می آورید؟ را برندی چھ ،  است پریدن حال در شیر وحشی کھ بینید  یک وقتی یا. پوما ورزشی لباس شرکت ، دقیقا

 .کنید بو را دونالز مک برگرھای توانید می ،چھ چیزی بھ ذھن شما داخل می شود بینید می را" M" زرد ام

 

 لوگو این زیرا. گیرد می قرار توجھ مورد شرکتی یا برند ھر برای امروزه کھ است ھایی جنبھ مھمترین از یکی لوگو طراحی
 خوب آرم یک. بینید می شرکت یک از بار اولین برای وب صفحھ یک مرور یا خیابان در تردد ھنگام کھ است چیزی اولین
 میلی تانھفتھ است.  فعالیت ھای مختلف از سختی کار آن پشت دربلکھ  ، نیست تصادفی این و ، کند می ایجاد بزرگی ھایتفاوت
 را بھ وجود آورد. دارندنیاز  خود فاھدا تحقق برای خوب لوگو یک کھ را خصوصیاتی تمام ، میلی مترمتر

 :را چگونھ میتوان ساخت موفق لوگو یکشما ھم بدانید کھ  تا بگذاریم میان در شما با را خصوصیات این از برخی خواھیم می ما

 

 می کمک مخاطب  ذھن در ما شرکت تصویر ایجاد بھ لوگو این: فعالیت شماست زیرا دھنده و نماد شما در واقع نشان نشان این
 خود دھان کردن باز بدونممکن است آن شخص  ، دھد می ما بھ ما با دیدار ھنگام شخص یک کھ تصوری اولین ھمانند. کند

 چھ شما شرکت دھید نشان مردم بھ کھ است فرصتی این. دھد می رخ نیز آرم با اتفاق ھمین ، دھد می ما بھ زیادی اطالعات
 . چیست شما برند ھویت و دھد می نشان را چیزی

 ھای نمونھ توییتر یا نایک. است تر ساده آن یادآوری ، باشد تر سادهیک لوگو  توصیف ھرچھ: دارید نگھ ساده را نماد خود
 .سپرده می شوند خاطر بھ آسان ھستند کھ ساده ھای آرم از دیگری

 

 است این من منظور فقط. در زمان طراحی لوگو منحصر بھ فرد بودن را با کپی کاری اشتباه نکنید: کنید فرد بھ منحصر را آن
 در دارند دوست مردم ، اند شده عمومی افکار در اختالف ایجاد باعث ھمیشھ ھا لوگو. رقبا مقابل در  اصیل باشید و متفاوت کھ

 خالقیت و کنید جلب را مخاطب توجھ توانید می ، کنید فرد بھ منحصر را خود لوگو اگر. کنند صحبت ھا لوگو اصالت مورد
 .دھید نشان را خود شرکت

 

 نظر بھ خوب مختلف ھای اندازه در شما آرم کھ کنید حاصل اطمینان: قابلیت اجرا داشتھ باشد ھا اندازه و ھا قالب ھمھ در لوگو
 ھای رسانھ ، ویزیت کارت ، طراحی کاتالوگ ، تجاری کاالھای: ندھد دست از را مختلف ھای قالب در چاپ کیفیت و برسد

 بھ توان می را italic قلم. ھستند ساده خواندن برای شده انتخاب نوشتاری منابع کھ کنید حاصل اطمینان ھمچنین. غیره و کاغذی
 . است دشوار کاغذ روی خواندن ، حال این با. کرد مشاھده کامپیوتر صفحھ در خوبی

 

 وب صفحھ ھر در باید شما آرم ، مارک با کاربران آشنایی برای: داشتھ باشد مطابقت شما سایت وب طراحی با طراحی لوگو
 .برعکس یا و باشد سایت وب سبک با مطابق باید آرم طراحی ، بنابراین. شود نمایان وضوح بھ شما سایت

 

 ارزشمند بسیار دلیل ھمین بھ. است ضروری شما برند شناخت بھ دستیابی برای اما ، نیست آسانی کار ھا ویژگی این ھمھ انجام
 دھد نشان مشتریان بھ شما لوگوی تا کنید گذاری سرمایھ طراحی لوگو خوب یک روی ای حرفھ متخصص یک کمک با کھ است

 . کند می مراقبت جزئیات از ای حرفھ صورت بھ کھ است ممتاز و جدی شرکت یک شما شرکت کھ


