عفاسػ لْگْ یکی اص هْضْػاتی ُغت کَ فادثاى کغة ّ کاس دس اتتذای کاسؽاى دسگیش اّى ُغتي .ایي هْضْع تغیاس
.هِن ُغت ّ تایذ اُویت ّیژٍ ای تَ اّى تذین
ها تا داؽتي لْگْی دشفَ ای هی تْاًین کغة ّ کاس خْدهاى سا تْعؼَ تذُین ّ اػتواد هخاطثیي سّ دس ؽثکَ ُای هجاصی ّ
.پیج ایٌغتاگشام خْدهاى جزب کٌین
ُ.واى طْس کَ هیداًیذ جزب اػتواد هغاّی اعت تا فشّػ ّ فشّػ تیؾتش تاػث سًّك کغة ّ کاس هیؾْد
اگش تخْاُین تَ ایي هْضْع کوی جضئی ًگاٍ کٌین تایذ دس ًظش داؽتَ تاؽین کَ لْگْی ها تتْاًذ تشای تشًذ ها ؽخقیت ایجاد
کٌذ .افشاد کَ لْگْی ها سّ هیثیٌٌذ تَ ؽخقیت ّ ًْع خذهاتدُی تشًذ ها پی تثشًذ .ایي هْضْع دس ُش کغة ّ کاسی
.فذق هیکٌذ ّ دتوا ً تایذ سػایت ؽْد
تشای هثال اگش ؽخقیت تشًذ ها جذی ُغت .تِتش اعت دس لْگْهْى اص سًگ ُایی کَ ًؾاًگش ُویي هْضْع اعت اعتفادٍ
.کٌین
یکی دیگش هؾخقَ لْگْ خْب ایي ُغتؼ کَ تتًَْ تَ سادتی تْی رُي هخاطة جای تگیشٍ .ایٌکاس تاػث افضایؼ اػتثاس
تشًذ ها هیؾَ .اگش ایي هْضْع دس لْگْی ها گٌجاًذٍ تؾْد تَ سادتی هیتْاًین تشًذهاى سا هؼشّف کٌین ّ اص ایي طشیك
.فشّػ هْى سّ صیاد کٌین

!رسالت بروذ لوگو ٌست
سفارش لوگو تشای یافتي یک اهضای هٌذقش تَ فشد اعت کَ سعالت آى هاًذگاس ؽذى دس رُي هخاطة تْدٍ ّ سًگ ّ
.جالی ًام تجاسی سا دس ًگاٍ ُا دک هی کٌذ
تشای آًکَ تَ دسعتی اًتخاب کٌین طشادی لْگْ تشای تشًذ خْد سا تَ چَ گشٍّ یا اؽخافی تذُین ،اتتذا تایذ تشای خْدهاى
ّاضخ تاؽذ کَ دلیل اًتخاب ًام تجاسی ّ ُذفواى اص کغة ّ کاسی کَ ساٍ اًذاختَ این چیغت ّ چَ افمی سا تشای آیٌذٍ ّ
.هْفمیت تشًذ خْد دس ًظش داسین
ًکتَ دیگشی کَ پیؼ اص الذام تَ ایٌکاس تایذ دس ًظش تگیشین ایي اعت کَ هی خْاُین دس ًگاٍ اّل تا چَ سًگ ّ ظاُشی دس
.رُي هشدم تٌؾیٌین ّ تؼاهالت ها تا هؾتشیاى ّ کاستشاى لشاس اعت تا چَ دذ هذکن ّ ػویك تاؽذ
دس ّالغ اسصػ ّ اُویتی کَ تشای تثلیغات خْد لائل هی ؽْین تا دذ صیادی ،تؼییي کٌٌذٍ ایي اعت کَ تشای عفاسػ لْگْ
.چمذس تَ کیفیت کاس اُویت هی دُین
اگش فشفا یک طشح هی خْاُین یا ایٌکَ دسفذد تملیذ اص طشح لْگْی تشًذُای هؼشّف ُغتین ،دتی یک ًشم افضاس هْتایل
تشای طشادی لْگْ کافی اعت؛ اها اگش دشف تاصٍ ای تشای تیاى دس دْصٍ فؼالیت تجاسی خْد داسین ّ هی خْاُین ُْیت
هغتمل ّ یگاًَ هختـ تَ خْد سا دس ًظشُا ًمؼ تضًین ،پظ تشای عفاسػ لْگْ تایذ دًثال اؽخافی تاؽین کَ خاللیت ّ
.اتتکاس تشای آى ُا دشف اّل ّ آخش سا هی صًذ

!سفارش لوگو ،گامی است برای ماوذگاری در حافظً بصری مردم

تَ یاد داؽتَ تاؽیذ ُضیٌَ ای کَ تشای تثلیغات هی کٌیذ ،دس ّالغ یک عشهایَ گزاسی تغیاس هِن اعت کَ تؼییي هی کٌذ کاس
.ؽوا تا چَ دذ تَ هْفمیت ػوْهی ًضدیک هی ؽْد
.دس دّساى داضش ،تثلیغات تیؼ اص ُش صهاًی ،اُویت یافتَ ّ هذتْای تثلیغاتی دشف اّل سا هی صًذ
هاًذگاستشیي ؽیٍْ تثلیغاتیُ ،واى طشح لْگْ تشًذ تجاسی اعت .دس ّالغ لْگْ ًَ ،تٌِا هاًٌذ یک هِش ؽکیل اػتثاسی تش
لاهت تثلیغات اص جولَ تغتَ تٌذی هذقْالت ّ پک اسائَ خذهات ،هی دسخؾذ تلکَ خْد تَ تٌِاییًْ ،ػی تثلیغات تقشی
اعت کَ هی تْاًذ دافظَ سا تذشیک کٌذ ّ تجلی تخؼ توام خاطشات دلٌؾیي تشای هخاطة تاؽذ تشای هثال ،آسم یا ُواى
لْگْی کْکاکْال چَ خاطشات ًْعتالژیکی سا تشای چٌذیي ًغل ،یادآّس ًوی ؽْد ّ ُویي یادآّسی ،کؾؼ ّ گشایؾی سا دس
هخاطة ایجاد هی کٌذ تا دّتاسٍ تا تشًذ کْکاکْال تشای تذاػی اّلات خْػ گزؽتَ ّ تاصآفشیٌی لذظَ ُای ؽاد تاصٍُ ،وشاٍ
.ؽْد
 ّ.ایي اعت اُویت عفاسػ لْگْ تَ ػٌْاى دسخؾاى تشیي تقْیش دس دافظَ تقشی ػوْم هشدم
اها طشادی لْگْ تشای تشًذُ ،واًطْس کَ پیؼ تش اؽاسٍ ؽذ ،تَ چٌذ فاکتْس تغتگی داسد اص جولَ هِن تشیي فاکتْسُا کَ
هشتْط تَ هثلغ لاتل پشداخت تشای عفاسػ لْگْ اعت .ایٌکَ چَ همذاس تشای لْگْی خْد دس ًظش داسیذ تَ طشح ّ کیفیت کاس
ًِ.ایی هشتْط اعت
ُشچٌذ تَ یاد داؽتَ تاؽیذ کَ ُویؾَ لیوت تاال تَ هؼٌای کیفیت تِتش ًیغت ّ تَ فشفَ تْدى ُضیٌَ دس کٌاس کیفیت کاس،
تخؾی اص هذیشیت عشهایَ اعت

قیمت طراحی لوگو
فاکتْسُای هؾخقی ُغتٌذ کَ تشای تؼییي لیوت طشادی لْگْ ،تایذ دس ًظش گشفتَ ؽْد .ایي فاکتْسُای تؼییي ًشر عفاسػ
.لْگْ ،هتضوي کیفیت کاس ًِایی ُغتٌذ
دس دمیمت ایٌکَ یک طشاح چمذس عؼی کٌذ دس ػیي خاللیت تَ رٌُیت ّ اُذاف تشًذ تجاسی ؽوا ًضدیک ؽْد ّ تشای جلة
.سضایت ؽوا تالػ کٌذ ّ ّلت تگزاسد ،هالکی دس تؼییي لیوت طشادی لْگْ اعت
تشخی اص هؼیاسُای تؼییي لیوت طشادی لْگْ ،تَ گًَْ ای ُغتٌذ کَ دس اداهَ یا اًتِای کاس هؾخـ هی ؽْد ّ تشخی ًیض
.هاًٌذ دعتوضد طشاح ّ ُضیٌَ طشح ًِایی ،اص ُوا اتتذای عفاسػ لْگْ ،لاتل تخویي ّ تؼییي اعت

زمان طراحی لوگو در قیمت طراحی ٌىگام سفارش لوگو موثر است
ُضیٌَ ای کَ جِت طشادی لْگْ هی پشداصیذ ،تش اعاط صهاًی کَ طشاح تَ تشًذ ؽوا اختقاؿ دادٍ اعت هذاعثَ هی گشدد
.دس ّالغ ایي ُضیٌَ توشکض ّ اعتوشاس کاسیّ ،لت ّ اًشژی طشاح اعت کَ دلت ّ ظشافت کاس سا تاػث هی ؽْد

تعذاد و مقذار اتودٌا ،در تعییه ٌسیىً ٌا ٌىگام سفارش لوگو موثر است
ت َ جض ایٌکَ طشادی چَ همذاس صهاى هتوشکضی تشای طشادی لْگْ تشًذ ؽوا اختقاؿ دادٍ اعت ،ایٌکَ چٌذتاس طشح سا
.تغییش دُذ یا تَ افطالح ،چٌذتاس اتْد تضًذ ،دس تؼییي لیوت هْثش اعت

یک طشاح هوکي اعت تاسُا ّ تاسُا طشدی سا کاهل کٌذ اها طشح هْسد پغٌذ ؽوا ًثاؽذ ّ تخْاُیذ کل طشح یا تخؾی اص آى
سا تغییش دُیذ ،ایي پیؼ طشح ُاُ ،واى اتْد کاس ُغتٌذ کَ فشلی تا یک طشادی کاهل ًذاسًذ ّ تغتَ تَ علیمَ ّ عخت پغٌذی
ؽوا ،همذاس ّ تؼذاد هتفاّتی سا ؽاهل هی ؽْد کَ تایذ ُضیٌَ آى پشداخت ؽْد .الثتَ هؼوْال ُضیٌَ اتْدُا اص هثلغ طشح ًِایی
.کوتش اعت

دستمسد طراح ،مىحصر بً فرد است
اص دیگش هؼیاسُای تؼییي ُضیٌَ کَ تشای عفاسػ لْگْ تایذ دس ًظش گشفت ،تْاًایی ،هِاست ،تجشتَ ّ عاتمَ کاسی طشادی
اعتً .شر طشادی تشای طشاح ُا هتفاّت اعت .هغلوا یک طشاح کَ کیفیت کاس ّ دلت ّ ظشافت تاالیی داسد ّ دس ایي
صهیٌَ دشفَ ای ّ خْػ عاتمَ اعت ،دعتوضد تاالتشی ًیض دسیافت هی داسد ّ دس ػْك طشح تا کیفیت ّ خاؿ تشی سا ًیض
.اسائَ هی دُذ

استفادي از روگ سازماوی در لوگو
یکی اص هِن تشیي تخؼ ُا دس طشادی لْگْ ،اًتخاب سًگ هٌاعة تشای طشح اعت کَ ُن هتٌاعة تا طشح تاؽذ ُن اتؼاد
.تثلیغاتی ّ خاللاًَ سا دس ًظش گیشدُ ،ن جلٍْ گش تْدٍ ّ ُن هِن تش اص ُوَ هتٌاعة تا هْضْع تشًذ تاؽذ
یکی اص پالت ُای سًگی کَ تشای طشادی لْگْ اًتخاب هی ؽْد ،سًگ عاصهاًی دس لْگْ اعت .تشای دسیافت ًکات کلیذی ّ
دس عایت خاؿ آهْصػ دس خقْؿ اعتفادٍ اص عثک سًگ عاصهاًی دس طشادی لْگْ هی تْاًیذ تَ اوتخاب روگ سازماوی
.لْگْ ،هشاجؼَ کٌیذ
تٌاتشایي هی تْاًیذ ٌُگام عفاسػ لْگْ ایي هْسد سا ًیض دس ًظش گشفتَ ّ اص طشاح خْد تخْاُیذ دس ایي صهیٌَ تَ ؽوا
.هؾاّسٍ دُذ

استفادي از روگ سازماوی یک ووع سبک روگ آمیسی در طراحی لوگو است
سًگ عاصهاًی سًگ ُای هتٌاعثی ُغتٌذ کَ هختـ تَ یک تشًذ تْدٍ ّ تذّى ًیاص تَ رکش ًام تجاسی ّ یا دتی تذّى ّجْد
طشح تشًذ ،هخاطثیي تا دیذى ایي تشکیة سًگی خْاٍ ًاخْاٍ یاد تشًذ ؽوا هی افتٌذ ،تشای هثال سًگ ًاسًجی ّ صسد هؼوْال
ها سا یاد پفک ًوکی هیٌْ هی اًذاصد .تشای اعتفادٍ اص عثک سًگ عاصهاًیُ ،شچَ تؼذاد سًگ ُای هْسد اعتفادٍ دس طشح
.کوتش تاؽذ ،هاًذگاسی آى دس دافظَ هشدم ،تیؾتش اعت
اًتخاب سًگ عاصهاًی تشای طشح لْگْ ،تَ ػْاهل هختلفی تغتگی داسد اص جولَ علیمَ کاستش کَ دس تذث تخققی آهْصػ
.سًگ عاصهاًی تَ آى هی پشداصین

عىوان لوگو
لْگْ فمظ یک ًواد تقْیشی ّ طشح ًماؽی ًیغت تلکَ تشکیثی اص کلوات ،سًگ ،خطْطً ،واد ّ آسایَ ،اعتؼاسٍ ّ کٌایَ،
ًماؽی ّ گشافیک اعت .تشخی اص لْگْ ُا ،تواها طشح ًام تجاسی ُغتٌذ ّ تشخی ًیض تواها یک تقْیش تذّى ّجْد دشف یا

کلمات و برخی ىزی ترکیبی از هر دو ،عووان لوگو ،همان ىماد گرافیکی و ىمایی زبان است درست ماىوذ
.ریضه زباىی کلمه لوگو که مضتق طذه از کلمه زبان در گفتمان مردم یوىان است
.عووان لوگو ،گاهی در کوار یا زیر ىماد لوگو قرار می گرید و بایذ متواسب با طرح و رىگ لوگو باطذ

اعتبار و برىذ سازی
برىذ سازی هم یکی از موضوعاتی هستص که ما بایذ به اون توجه ویژه ای در سفارش طراحی لوگو
کویم .به دلیل ایوکه صورت هر برىذ لوگوی اون هست .و لوگو طخصیت برىذ طما رو تضکیل میذه .توی
.رو به طما آموزش دادیم اعتبار سازی با لوگو مقاله دیگر

از کجا لوگو سفارش بذیم؟
مهمرتیه موضوع ایه است که موبع معتربی برای سفارش طراحی لوگو اىتخاب کویم .پیضوهاد ما به
.هست .چرا که دارای ىموىه کارهای باال و خذماتی حرفه ای هست وب سایت خاظ لوگو طما به
میتواىذ سفارش خودتان را با بهرتیه قیمت و سطح اگر مایل به سفارش لوگو هستیذ از ایه وب سایت
.خذماتی دریافت کویذ
.می تواىیذ آن را بیان کویذ تماس با ما و اگر سوالی در ارتباط با سفارش طراحی لوگو داریذ از قسمت

