
 

 

 سرفصل مقاله

 لوگو چیست؟ 
 وکارتأثیر لوگو در کسب 
 انواع لوگو 
 مراحل ساخت یک لوگو خوب 

 لوگو چیست؟

شرکت یا یک کسب صویری که یک  شته یا ت شانه یا نو گویند و کند میوکار را معرفی میلوگو به یک ن
شررودا ای  عنوان برند، آرم، ماهیت و عالمت تجاری شرررکت موسرروب میدانید، بهطور که میهمان

صد داریم درباره آن  شانه گرافیکی که ق شرکتصوبت کنیم، در تولیدین صنعتی و تجاری و ها،  های 
شود تا از ای  روش نوع کاال و یا خدماتی که ارائه وکارهای کوچک نیز استفاده میعالوه بر آن در کسب

تر به مشتریان خود معرفی کنندا یکی از نکات بسیار مهمی که در هنگام طراحی لوگو دهند را سریعمی
ته باشرررید ای  اسرررت که با همراه با خالقیت، نوآوری باشرررد و در یک جم ه باید به آن توجه داشررر

فرد باشد و بتواند ماندگاری بسیار زیادی در ذه  و فکر مخاطبان داشته باشدا اگر بخواهیم منوصربه
 کنیماهمچنی  اسرتفاده از لوگوی مناسرب درمثالی بزنیم، باید به لوگوهای اپل، کوکاکوال و نایک اشراره

 .شودهم بسیار اثرگذار است و باعث افزایش مشتریان و سوددهی می دیجیتال مارکتینگ

 وکارتأثیر لوگوها در کسب
وکارتان معرفی کنید که کاال، موصرروالت و حتی های کسرربعنوان یکی از نشررانهتوان بهلوگوها را می ا1

 .کندخدماتتان را منعکس می
راحتی شررده باشررد، بهیکی از مواسرر  بسرریار خوب لوگو ای  اسررت که اگر اصررولی و درسررت طراحی ا2

 .ماندراحتی در ذه  مشتریان میشناسایی است و بهقابل
شکل و رنگای  را  ا3 سانبدانید که  سیار روی ان ست و باعث میها ب شود تا بهتر در ذه  ها تأثیرگذار ا

توجهی دارد و حتی ممک  اسررت که مشررتریان، بنشرریند و در بازدید و فروش موصرروالتتان تأثیر قابل
 .وکارتان را به دوستانشان معرفی کنندکسب

 .گذاردها تأثیر میی تصمیم و فکر انسانانگیز لوگو ای  است که بر رویکی از اثرات شگفت ا4
های مهم در لوگو ای  اسررت که باید در ذه  مشررتری ذهنیت ایجاد کنید و با ای  روش یکی از تکنیک ا5

مخاطبان را به سمت خود هدایت کنید و یکی از اشتباهات رایج ای  است که در ابتدا از لوگوهای ارزان 
 .منفی داردکنند که نتیجه کیفیت استفاده میو بی
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دار ارتباط برقرار کندا مثاًل لوگو شررررکت باید سرررعی کنید که لوگو خود با پیام و مفاهیم کوتاه و معنی ا6
ستقبال می ست که همه از آن ا ضایت از خرید ا ستا مفهوم لبخند ر کنند و آمازون یک لبخند نارنجی ا

 .دهدرنگ نارنجی هم گرمی را به کاربر انتقال می

شید تا موفق طور که میهمان شته با صی را در هنگام طراحی لوگو دا سواس و ظرافت خا دانید باید و
 .وکارتان را معرفی کنید و شروع به جذب مشتری کنیددرستی کسبشوید به

چرا باید لوگو داشته  خواهید مطالب بیشتری را درباره لزوم داشت  لوگو مطالعه نمایید به مقالهاگر می
 .مراجعه نمایید باشیم

 انواع لوگو

 اکثر  است و درشده مونوگرام: ای  نوع لوگوها بر مبنای تایپوگرافی است که معمواًل از چند حرف تشکیل
های دهد و یکی از ویژگیمواقع نام کارخانه و شرررکت موردن ر نخسررتی  حرف آن ک مه را تشررکیل می

آید تا اثرگذاری خوبی داشته باشد و سادگی یکی جالب آن ای  است که فقط از چند حرف به وجود می
، IBM مینه بیاوریم، باید بههایی در ای  زرودا اگر هم بخواهیم مثالاز ارکان اصررر ی آن به شرررمار می

CNN ،HP و HBO کنیم، باید فونت بسرریار کنیما به ع ت اینکه بیشررتر روی حرف اول تمرکز میاشرراره
 .مهمی انتخاب شود تا بعد از چاپ هم واضح و شفاف باشد

 ست تا روی نام کسب شبیه مدل قب ی بر مبنای فونت ا دا اگر وکارها تب یغ کنلوگو تایپ: ای  مدل لوگو 
شد، ای  روش با یک تایپوگرافی خوب وکارتان یک نام منوصربهشرکت یا کسب شته با فرد و خاص دا

صیه می سازمان و ارگانشود و بهتو شه از فونتطور مثال  سنتی )بولد(  هایهای دولتی معمواًل همی
ستفاده می ستند، باید از فونتکنند؛ درحالیا شاک و مد ه شاغ ی که در حوزه پو ستفاده که در م هایی ا

 .های ای  نوع لوگو استکنند تا احساس ظرافت و تجمالتی را منتقل کنندا کوکاکوال و ویزا هم از مثال
 ساخته می صویری: لوگوهایی که بر ای  مبنا  ستفادهشوند، نولوگوهای ت  شده در آن بر پایهع طراحی ا

ها در شررنوید، فورًا لوگو آنکه ک ماتی مانند توییتر، اندروید و اپل را میگرافیک اسررتا معمواًل هنگامی
ها در هنگام شررود و شرراید هم برایتان جالب باشررد که یکی از اهداف ای  شرررکتذهنتان مجسررم می

ست که فوراً  شان نیز همی  بوده ا شودا ای  ایده می طراحی لوگوی سم  تواند الگو و در فکر و ذه  مج
 .اندهایی باشد که هنوز برندشان را درست نکردهسرمشق شرکت
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 لوگوی تصویری

 صویری موسوب می صی از لوگوهای ت شود که در آن لوگوهای انتزاعی: ای  مدل از لوگوها یک نوع خا
کاربرده شده است و به ع ت اینکه تصاویر در جای تصاویری مانند سیب و پرنده بهاز اشکال هندسی به

ستندرود، واقعًا مثالها به کار میآن های ای  هم از نمونه Adidas و BP starburst-y ،Pepsi .زدنی ه
 .مدل هستند که برای نمایش ماهیت خود باید از تصاویر خاصی استفاده کنید

 ست و معمواًل هم از رنگ ستثنایی ا سیار ا  های زیاد و مخت فیلوگو کاراکترها: کاربرد ای  نوع لوگو هم ب
دا درواقع یک عکسی است که سازمان و شرکتتان کنکننده و کارتونی استفاده میهمراه با اشکال سرگرم

تواند در یک ک مه معنای آن چیزی باشرررد که ی سرررفیر هم میکند و ک مهرا به مخاطبان معرفی می
توضیح دادیما اگر مخاطبان شما کودکان و افراد کم س  باشند، ای  مدل لوگو بسیار گزینه است که اگر 

 .کنیماشاره Peanut Planter و Kool-Aid ،KFC بخواهیم مثالی بزنیم، باید به
 به تایپ  کند و زمان اسرررتفاده میطور هملوگوهای ترکیبی: ای  نوع لوگو از دو مدل مونوگرام و لوگو 

هد و شکل مناسبی را نشان دای است که باید مت  و عکس در کنار یا باالی یکدیگر باشند تا یکگونهبه
ثال ید  Lacoste و Doritos ،Burger King های آنم با ها  گام طراحی ای  نوع لوگو اسرررتا در هن

حواستان را جمع کنید تا از تصویر و مت  منتخب شما با یکدیگر یک هماهنگی حداقل نسبی را داشته 
 .شود تا موفق شوید و یک برند خوب طراحی کنیدباشد و رعایت ای  نکته باعث می

 مراحل ساخت یک لوگوی خوب

شاوره و تعریف اولیه ا1 شما و هم کارفرما باید بتوانید به: در مرح هم ست هم  ستهی نخ های خوبی خوا
انجام  خوبیخوبی منتقل کنیدا اگر ای  کار بهچنی  بتواند من ور خود را بهطرف مقابل را بشررنوید و هم

 .کندها ج وگیری میشود، در مقابل بسیاری از مشکالت و سوءتفاهم



 

 

شد که طراح حرفهعی که میآوری اطالعات: یکی از مواقجمع ا2 ست یا معمولی، در ای  توان متوجه  ای ا
ای و خبره ای  است که سفارش لوگو کارفرما را طوری طراحی کند که مرح ه استا هنر یک طراح حرفه

 .بیشتری  انت ارات کارفرما تأمی  شود
شاید بتوان ای  مرح ه مهمپرس ا3 شد و دلی ش هموجو و توقیق:  ست که باید  تری  بخش کار با ای  ا

طور مثال چه چیزی باعث جذب مشتریان برای خرید خوبی از رفتارهای مشتریان آگاهی پیدا کردا بهبه
صول یا دریافت خدمات می ست؛ باید عوامل دفعمو صادق ا کننده را نیز شود و برعکس ای  مورد نیز 

 .تشخیص دهد
ی و خالقیت شررما بسرریار مهم اسررت که اگر بررسرری فعالیت رقبا: ای  مرح ه هم برای افزایش نوآور  ا4

شرفتتان میبه ستفاده کنید، باعث پی ست که خوبی ا شودا نکته مهمی را که نباید از خاطر ببرید ای  ا
 .برداری بروید و تنها باید ایده برداری باشدنباید به سمت کپی

شدن ایده اولیه دقت کنید تا ک ا5 صولی ای  ایده پردازی و طراحی اولیه: قبل از نهایی  ستاندارد و ا اماًل ا
 .های پایانی قوانی  طراحی لوگو نقض نشودکار را تکمیل کنید که در ویرایش

پذیری، سرررایز انتخاب اتودها و طراحی با جزئیات: اگر قوانی  موجود در ای  مرح ه که شرررامل رنگ ا6
سبت طول و عرض وااا را به سطح پذیری، ن ان را م که تقریبًا کارتخوبی رعایت کنید، باید بگوییپذیری، 

اید ولی در غیر ای  صورت دچار مشکالت شدیدی در مرح ه طراحی دیجیتال با موفقیت به اتمام رسانده
 .شویدمی

هایی که در مراحل گذشررته به وجود آمد، اسررتراحت امری بسرریار اسررتراحت: برای جبران خسررتگی ا7
 .وه وااا ای  کار را انجام دهیدتوانید باکارهایی مانند ورزش، نوشیدن قهضروریست که می

هایی دانید باید رنگطور که میطراحی دیجیتال: در ای  مرح ه باید به لوگو رنگ و ج وه دهید و همان ا8
 .سازی را انجام دهیداید و تنها کار ای  است که عمل پیادهباشد که در مراحل نخست به آن رسیده

سی و آخری  توقیقات: در ای  مرح موقعیت ا9 سنجید شدهه باید لوگو طراحیشنا تان را از همه جهات ب
های اجتماعی به اشررتراک توانید از مشرراوره اطرافیانتان اسررتفاده کنید و یا طرحتان را در شرربکهکه می

 .بگذارید و مشاوره و ن رخواهی از متخصصی  ای  رشته را نیز فراموش نکنید
سال فایل: برای اینک ا10 شتری زیبا به ن ر ه لوگوی طراحیارائه طرح لوگو، انتخاب و ار شما در ن ر م شده 

 .شودبیاید، باید آن در قالب موکاپ ارسال کنید که باعث جذابیت بیشتری می

 گیرینتیجه

شما عزیزان  ست مطالب مفید و کاربردی را به  شد تا جایی که ممک  ا سعی  در آخر باید بگوییم که 
ند طراحی لوگو چقدر پیچیده و نیازمند دقت و زمان زیادی رسیم که فرآیارائه دهیم و به ای  نتیجه می

 .است و عالوه بر آن، خالقیت هم باید در آن دخیل باشد



 

 

 


