
Λογότυπο

Tο λογότυπο είναι η καρδιά της Eταιρικής Tαυτότητας. Πρέπει να
κάνει καλή πρώτη και µε διάρκεια εντύπωση. O σκοπός του είναι να δηµιουρ-
γήσει µια αξιοσηµείωτη, αναγνωρίσιµη εντύπωση στο µυαλό του πιθανού πε-
λάτη. Oταν σχεδιάζετε το λογότυπό σας πρέπει να έχετε στο µυαλό σας τα
εξείς:

• Eπιλέξτε ένα λογότυπο το οποίο µπορεί να σταθεί αναξάρτητα σε ποιό
πλαίσιο το χρησιµοποιήσετε.

• Mην φορτώνετε το λογότυπό σας µε πολλές και µικρές λεπτοµέρειες.
• Eπιλέξτε ένα λογότυπο που τυπώνεται ωραία τόσο έγχρωµο όσο και

ασπρόµαυρο.
• Eπιλέξτε ένα λογότυπο που µπορεί εύκολα να γίνει ανάγλυφο.
• Eπιλέξτε ένα λογότυπο που είναι απλό και χαρακτηριστικό ακόµα και µε

µία µατιά.
• Aποφύγετε ένα λογότυπο µε περίτεχνα γράµµατα που ανταγωνίζεται

άλλα γραφικά στοιχεία.
• Aποφύγετε γραµµές και σχήµατα χωρίς νόηµα.

Eίδη λογοτύπων

Yπάρχουν τρία βασικά είδη λογοτύπων, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν
µόνα τους ή σε συνδυασµό µε ένα σχέδιο:

• Eπεξηγηµατικά λογότυπα: Eνα λογότυπο που επεξηγεί σαφώς τη δρα-
στηριότητα της επιχείρησης.

• Γραφικά λογότυπα: Eνα λογότυπο που περιλαµβάνει έναν αφαιρετικό
γραφικό σχετικό µε τη δραστηριότητα της επιχείρησης.

• Λογότυπα βασισµένα στο γράµµα: Mια µικρή επέµβαση στη γραµµατο-
σειρά έτσι ώστε να αποδωθεί το χαρακτηριστικό στοιχείο της εταιρείας. O χει-
ρισµός της τυπογραφίας είναι µια στρατηγική που χρησιµοποιείται επιτυχώς
από τις µεγάλες επιχειρήσεις.

H σχεδίαση ενός λογότυπου

H σχεδίαση ενός λογότυπου είναι µια διαδικασία, αν και πολλοί σχεδιαστές
έχουν τον δικό τους τρόπο.

Πολλοί σχεδιαστές θα ξεκινήσουν κάνοντας διάφορα σκίτσα ή συνδυάζο-
ντας διάφορα σχήµατα στην οθόνη του υπολογιστή µέχρι να βρούν κάτι που
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θα τους τραβήξει το ενδιαφέρον για να αποκτήσουν µια βάση.
Eνας άλλος τρόπος είναι να επιλέξουν ένα σχήµα που αντιπροσωπεύει το

ύφος της εταιρείς και να χρησιµοποιήσουν αυτό σαν βάση.
H ιδέα είναι να βγεί κάτι ενδιαφέρον, έξυπνο, µια άποψη διαφορετική, ή

ένας ασυνήθιστος συνδυασµός µορφών. Iσως να είναι κάτι που θα απαιτήσει
κάποια εικασία από τον θεατή, αλλά είναι ξεκάθαρο όταν το βλέπουν από
άλλη οπτική γωνία.

Aρκετοί σχεδιαστές προτιµούν να δηµιουργούν λογότυπα εξ’ ολοκλήρου
από κείµενο. Πειραµατίζονται µε γράµµατα, µεγέθη και σχήµατα και βρίσκουν
πολύ ενδιαφέρον τρόπους να αντιπροσωπεύσουν την εταιρεία χρησιµοποιώ-
ντας τις φόρµες των γραµµάτων. H απλότητα είναι εξαιρετικά σηµαντική γι’
αυτό να αποφεύγετε τις διακοσµητικές και φορτωµένες γραµµατοσειρές. Tο
λογότυπο θα πρέπει να είναι ευανάγνωστο σε όλα τα µεγέθη µόνο του ή σε
συνδυασµό µε άλλα γραφικά στοιχεία.

Eνα λογότυπο θα πρέπει να είναι απλό και όλα τα στοιχεία του να είναι ευ-
ανάγνωστα σε όλες τις διαστάσεις. Eίναι σηµαντικό το λογότυπο να φαίνεται
το ίδιο καλά σε µια µεγάλη γκάµα διαστάσεων.

Eνα επιτυχηµένο λογότυπο πρέπει να λειτουργεί και στην πιο απλή µορφή
του. Kυκλοφορούν πολλά λογότυπα στην αγορά που περιέχουν τρισδιάστατα
στοιχεία, ντεγκραντέ και πολλά άλλα οπτικά εφέ. Eάν το λογότυπο δεν µπορεί
να αποδοθεί το ίδιο καλά και µε ένα χρώµα ώστε να χρησιµοποιηθεί σε φάξ,
φωτοτυπίες και άλλα έντυπα τότε η λειτουργκότητά του είναι αποτυχηµένη.
Oσο εντυπωσιακά και αν είναι όλα αυτά τα οπτικά εφέ, είναι απαραίτητο πριν
την τελική επιλογή να ληφθεί σοβαρά υπόψη η λειτουργικότητα του λογοτύ-
που ως προς τις πιό πανω εφαρµογές.

H σχεδίαση του λογότυπου είναι µόνο ένα µικρό µέρος της δουλειάς. Tο
µεγαλύτερο µέρος είναι η έρευνα (ποιοί είναι οι ανταγωνιστές, που θα παρου-
σιαστεί το λογότυπο ποιός είναι ο στόχος του), και η εφαρµογή του λογότυ-
που σε όλες τις πιθανές µορφές του (ασπρόµαυρο, έγχρωµο, στο διαδύκτιο,
φαξ, επιστολόχαρτα, φακέλους, εταιρικές κάρτες, φόρµες κλπ). Για τις µεγά-
λες εταιρείες το λογότυπο είναι µέρος ενός πολύ µεγαλύτερου συστήµατος
εταιρικής ταυτότητας που περιλαµβάνει έναν οδηγό (brand book) µε όλες τις
απαραίτητες οδηγίες σχετικά µε το πως θα εφαρµόζεται το λογότυπο σε κάθε
περίπτωση (καταχωρήσεις, διαφηµιστικά έντυπα, websites κλπ) και µε όλους
τους δυνατούς συνδυασµούς.
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