ده نکته ضروری و مهم در طراحی لوگو
هنرآموز زهرا همایونی
مبحث تدریس طراحی لوگو
دهم گرافیک رایانه

لوگو به نشان نشان تجاری یک کمپانی گفته می شود که به کرات روی رسانه های بصری مختلف و متعدد ،به عنوان عنصر هویت بخش
.کمپانی مورد استفاده قرار می گیرد .طرح لوگو باید خاص و دارای معنا و مفهوم سمبولیک و بیانگر ارزش های کمپانی باشد
با یک مثال ساده موضوع را روشن می کنیم ،اگر فعالیت کمپانی شما در زمینه تولید لوازم جانبی رایانه است بنابراین باید لوگویی بر
.مبنای لوازم جانبی رایانه مثل ماوس طراحی کنید

شما باید مطمئن شوید که لوگویی که طراحی می کنید مشابه لوگوی کمپانی های دیگر نبوده و در عین حال منحصر به فرد و دارای
طرحی خاص و جدید باشد و به تجارت شما هویت بصری خاصی ببخشد .می توانید نکات زیر را در دستور کار طراحی لوگو قرار دهید تا
.بتوانید یک لوگوی منحصر به فرد و تاثیر گذار داشته باشید
طرح لوگو باید نوع فعالیت کمپانی شما را به بیننده بفهماند .سعی کنید طرح بیش از حد آشکار و قابل فهم نباشد که بیننده در نگاه 1.
!اول آن را تشخیص دهد .مثال استفاده از طرح دندان برای طراحی لوگوی یک دندانپزشک خیلی مناسب نیست

شما می توانید قوانین را بشکنید! یک لوگو حتما نباید ارزش های کمپانی را بیان کند ،و مشتری ممکن است به دنبال سمبل و 2.
نشانه ای بی معنی باشد! اگر چه این موضوع کمی غیر معمول است ،اما امکان وقوع آن وجود دارد و به نظر ما اشتباه نیست .هر چیزی
.که برای شما کارایی دارد می تواند مورد استفاده قرار گیرد

به مشتری ها چیزی ارائه کنید که می خواهند .طراح و مشتری ممکن است هرگز رو در روی یکدیگر قرار نگیرند .یک طراح حرفه ای 3.
 .باید نظرات شخصی خود را کنار گذاشته و مطابق خواست و سلیقه مشتری طراحی کند

چرا فرایند طراحی را با یک قلم یا مداد شروع نکنیم؟ استفاده از این ابزارها بسیار ساده تر از مانیتور و ماوس است ،بنابراین اجازه 4.
 .دهید کار را با آن ها آغاز کنیم .از رایانه برای طراحی طرح نهایی استفاده کنید ،اما ایده اصلی خود را روی کاغذ پیاده کنید

شما در قبال آماده سازی و ارائه طرح به مشتری قول می دهید که باید در زمان تعیین شده کار را تحویل دهید .اگر احساس می 5.
.کنید طرح را در مدت  1هفته تکمیل می کنید از آن ها  10روز مهلت بخواهید

.هنگام طراحی لوگو به تمایالت و گرایشات فکر نکنید ،در عوض سعی کنید تا جایی که می توانید یک طرح بکر و اوریجینال ارائه کنید 6.

رنگ آمیزی کار را به مرحله آخر موکول کنید .در آغاز طراحی سعی کنید همه چیز ساده و تک رنگ باشد .همچنین از رنگ های زیاد 7.
.استفاده نکنید .این باعث می شود حس در هم ریختگی و شلوغی و کمبود فضا در یک طرح کوچک ایجاد شود

از آیتم های متناسب و مناسب استفاده کنید .به عبارت دیگر ،اگر شما می خواهید برای یک وکیل یا مشاور حقوقی لوگو طراحی 8.
.کنید ،نمی توانید از طرح های کمدی یا خنده دار استفاده نمایید

را مجسم کنید Nike -لوگو را ساده طراحی کنید .یک طرح ساده تر ،بهتر و آسان تر در ذهن بیننده باقی می ماند .لوگوی کمپانی 9.
.شما هیچ وقت عالمت تیک را فراموش نمی کنید .این کاری است که شما هم باید انجام دهید

در اولین نشست خود با مشتری ،ویژگی های یک لوگو را کامال برای او توضیح د هید .شما هیچ وقت نمی توانید در فضای اندک یک 10.
.لوگو حجم زیادی از آیتم ها را قرار دهید

