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 لوگو چیست؟

ی نوع فعالیت و بیزینس شماست و شامل اشکال مختلف،فونت و رنگ می دهندهلوگو در واقع نشان
 .باشد

ند و یت شما شولوگو باید به صورتی باشد که کاربران تنها با دیدن آن تا حد زیادی متوجه نوع فعال
 .یک دید کلی نسبت به آن پیدا کنند

 .این شکل کوچک وظیفه بزرگی را بر دوش دارد

 .کندآید لوگو می باشد که ذهنیتی از ما را برای او ایجاد میاولین چیزی که به چشم مشتری می 

 .وکار ماستطور خالصه لوگو معرف محصول و یا خدمت کسببه

 .همان برند نیستبه خاطر داشته باشید لوگو 

 هدف از طراحی لوگو

هدف از طراحی لوگو ،به خاطر ماندن لوگو در ذهن مشتری است که باعث دیده شدن برند در مسیر 
 .شودهای مدیران تجارت میمشیخط

 .همچنین هدف از یک طراحی خوب انتقال پیام به مشتریان است

 اهمیت داشتن لوگو

 !ته باشیم؟(استپرسش بسیاری از افراد)چرا لوگو داش

 .دهنده هویت بصری شرکت استآورند که نشانافراد معمواًل یک شرکت را با لوگو آن به یاد می

شود همانند شرکت ماند که تا ابد فراموش نمیبرخی از لوگوها چنان در ذهن و خاطر افراد می
 .خودرواپل،نایک،کوکاکوال و بنز و از شرکت های داخلی مانند سایپا،کاله و ایران



 

 

 
 لوگو چیست؟

 .فردی داشته باشیم احتمال تبدیل مخاطب به مشتری زیادتر می شوداگر لوگوی زیبا و منحصربه

 عامل شناخته شدن برند

های معرفی محصول و یا خدمات به مشتریان استفاده از لوگو است که اگر مناسب باشد از جمله راه
 .شودباعث جلب اعتماد مشتری و تعهد می

 .دهندهای بسیار زیادی هستند که کار طراحی آنالین لوگو را انجام میشرکت

 عامل ایجاد قدرت در رقابت

تواند مارا در رقابت با سایر بنابراین یک لوگو قوی میشکل لوگو برای مشتریان بسیار مهم است 
 .ها کمک کند و سبب رضایت مشتریان شودشرکت

اندازد و باعث کاهش اعتبارمان برعکس یک لوگو درهم و ضعیف ما را از رقابت با سایرین عقب می
 .می شود

  

 



 

 

 عامل جذب مشتری

تا حد .ذب کرده و تا مرحله آخر نگه داردتواند کاربر را به سمت خود جلوگو همانند یک آهنربا می
 .وکارتان باشدکنید متناسب با نوع کسبامکان تالش کنید لوگویی که طراحی می

 عامل موفقیت ما 

 .مکند،پیدا کنیتر میبخشتر و نتیجهایتر،حرفهباید تالش کنیم عناوینی را که لوگوی ما را جذاب

های بازاریابی و برند مطابقت داشته لوگو باید با راه.ای داردهرو هر شرکتی نیاز به یک طراح حرفازاین
 .باشد

 تعیین هدف

قبل از هر کاری فرد یا سازمان باید یک هدف مشخص و بلندمدت در ذهن داشته باشد تا لوگو مطابق 
 .که مشتری با دیدن آن بتواند هدف شمارا درک کندطوریبا آن طراحی شود به

 .تواند کارآمد باشداوت میپس داشتن یک لوگوی متف

 چرا باید لوگو داشته باشیم؟

ترین بخش هویت یک برند لوگوی آن است که پربارتر از یک تصویر معمولی است و درک آن اصلی
بر باشد.پس این شما هستید که باید این شکل کوچک را به یک توسط مشتریان ممکن است زمان

 .ابزار قدرتمند تبدیل کنید

در کسب وکار خود شما عالوه بر لوگو به وب سایت هم نیاز دارید.جهت کسب اطالعات برای پیشرفت 
 .را به شما پیشنهاد می کنیم چرا باید وب سایت داشته باشیم درباره وب سایت خواندن مقاله

 اقدامات الزم جهت داشتن لوگوی مناسب

 .ای راهنمایی بخواهیمتوانیم از یک تیم حرفهدر قدم اول می
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و قدم ن لوگوکار مشتریان هیچ شناختی از کار و فعالیت شماندارند بنابرایدر ابتدای شروع یک کسب
 .اول برای ایجاد ارتباط با مشتریان است

نرم افزار های زیادی هستند که لوگو های آماده را با توجه به نوع فعالیت به ما می دهند،درست 
 .است که در زمان و هزینه صرفه جویی می شود اما مطمئن باشید خروجی مطلوبی نخواهید داشت

اختار مشابه در اختیارمان قرار می دهند که روح و اصالت معموال این نرم افزارها لوگوهایی با س
طراحی ندارند.خودتان به این نتیجه خواهید رسید که انتخاب لوگوهای آماده نتیجه مطلوبی را برای 

 .شرکت نخواهد داشت

 .بنابراین معقول ترین روش سفارش دادن به یک طراح سایت حرفه ای است

 گذاری در لوگوسرمایه

وکار لوگو به تعریف شخصیت کسب  وکاری که داشته باشید از زمان خرید اولین مشتریشما هر کسب
 .کند.درنتیجه برای لوگوی خود ارزش بگذارید و بابتش خرج کنیدشما کمک می

 طرح لوگوی باید چگونه باشد؟

ما کودکان باشند در طراحی لوگو باید مخاطبان محصول و یا خدمات خود را در نظرگیریم.اگر مخاطب 
بهتر است لوگو رنگارنگ و شاد باشد.اگر مخاطب ورزشکاران هستند،لوگو شما باید حرکت کند.لوگو 

 .نباید ایجاد ابهام کند بلکه باید دوستانه باشد و حس صمیمیت را در مشتری ایجاد کند

 توجه در طراحی لوگونکات قابل

رخوردار است و باید خوانا باشد.همچنین با ماهیت و فونت و یا نوشته لوگو از اهمیت بسیار باالیی ب
اضح قدری ولحن شرکت تناسب داشته باشد.برای رسیدن به موفقیت باید اسم فروشگاه یا برند به

 .تشخیص و خواندن باشدنوشته شود که از فاصله تقریبًا زیاد هم بر روی تابلوها قابل

کنید.تا جای ممکن تنوع رنگی زیادی داشته باشید  سعی کنید تا حد امکان از رنگ های ساده استفاده
 .زیرا یکدست بودن رنگ ها سبب بوجود آمدن مشکل در چاپ می شود


