BRAND GUIDELINES

BE HOT.
A HOT MAKEUP Professional é uma empresa internacional
que possui uma ampla linha de maquiagens profissionais, incluindo
acessórios de beleza e oferece uma das maiores seleções de
maquiagens de alta qualidade para o mercado.
Inspirada pelo espírito artístico e profissional, a HOT MAKEUP
Professional traz ao mercado produtos com tons, cores e texturas
precisas, com acabamentos sofisticados, naturais e modernos.
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MARCA HOT MAKEUP: VERSÕES FINAIS

Versão
completa
A versão completa deverá ser
aplicada quando não há restrições
enquanto ao espaço e ao tamanho
(ver instruções na próxima página).

Versão sem
tagline
A versão sem tagline deverá
ser aplicada em situações em
que hajam restrições enquanto
ao espaço e ao tamanho (ver
instruções na próxima página).
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REGRAS BÁSICAS DE APLICAÇÃO

Margem de
segurança
A aplicação correta e efetiva da
marca depende muito do que está
ao seu redor. Por isso, tendo a
altura da tipografia como referência
para um quadrilátero X, o mesmo
serve de base para o cálculo de
distância mínima entre algum
outro elemento e a marca HOT.

x
x

x

Redução
máxima
O tamanho da aplicação da marca
HOT é muito importante. Temos
duas versões: Uma com tagline,
para aplicações maiores e uma sem
tagline, para aplicações onde o
tamanho ou a área a ser aplicada é
muito pequena.

15mm

5mm
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REGRAS BÁSICAS DE APLICAÇÃO

Aplicação da
marca em cores
Quando em fundo preto ou de
cores contrastantes, a marca é
aplicada em branco; Quando em
fundo branco ou de cores muito
saturadas, a marca é aplicada em
preto. Em nenhuma hipótese será
aplicada cor ou textura na marca.

Aplicação da
marca em fotos
Dependendo da cor predominante
da foto o logo deverá ser aplicado
em branco ou em preto, sempre
prezando pelo contraste, afim de
gerar a legibilidade necessária.
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REGRAS BÁSICAS DE APLICAÇÃO

Paleta de cores
Com uma paleta de cores restrita,
a intenção é dar neutralidade
à marca e gerar contraste com
as cores dos produtos. Por isso,
todas as aplicações institucionais
da marca têm essas cores como
padrão, tanto em mídias digitais
quanto impressas.

C 0 M 0 Y 0 K 100
C 60 M 50 Y 50 K 20
C0M0Y0K0
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REGRAS BÁSICAS DE APLICAÇÃO

Restrições
A proporção original da marca
deverá ser respeitada sempre,
sendo proibido qualquer tipo de
alteração, incluindo alterações na
proporção, no espaçamento das
letras e no espaço entre o logotipo
e o tagline.
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REGRAS AVANÇADAS DE APLICAÇÃO

Tipografia: Fonte para texto normal
A fonte básica para texto corrido, usado em guias como esse, dados do cartão de visita, redação de
cartas, etc. é a Trade Gothic LT Std, podendo variar entre outras fontes com aspecto parecido caso haja
necessidade. A fonte também oferece os pesos bold e light para ocasiões específicas.

Trade Gothic LT Std
claro e fácil de ler, o
R$1.023,00 à vista
contato@hotmakeup
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REGRAS AVANÇADAS DE APLICAÇÃO

Tipografia: Fonte para títulos especiais
A fonte Knockout é versátil pela grande variedade de pesos apresentada, podendo formar composições
tipográficas que dão um tom divertido e atual à comunicação da marca e ao diálogo direto com o
consumidor. Alguns exemplos abaixo ilustram essa configuração de pesos contrastantes.

Knockout 54pt ZERO
BE HOT. OMG!
50% OFF! 123 & GO
NOW OPEN*YAY
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REGRAS AVANÇADAS DE APLICAÇÃO

Tipografia: Fonte para títulos intermediários
Para legendas, títulos intermediários (um título que precede outro título), páginas-mestre, etc. é usada
a seguinte configuração (conforme exemplo abaixo):
FONTE — Knockout HTF28-JuniorFeatherwt / Espaçamento — 250pt

TÍTULO INTERMEDIÁRIO
Tipografia: Fonte para títulos seguidos de texto
Para títulos estilo headline, seguido de breve texto ou descrição, ou pequenos dados como site e
telefone, é usada a seguinte configuração (conforme exemplo abaixo):
FONTE — Trade Gothic LT Std Bold Extended / Espaçamento — 0pt

Título seguido de texto
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REGRAS AVANÇADAS DE APLICAÇÃO

Marca secundária
Foi criado um sistema de marca secundária que se desenvolve através das regras de aplicação de
tipografia (ver páginas anteriores). Esse sistema é utilizado sempre que houver a necessidade de atrelar
à marca alguma outra divisão institucional, como submarcas, campanhas, eventos, etc.

NAILS
ART DIVISION
ANNUAL MEETING

