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ــا مطالعــه ایــن  ــا اصــول و مؤلفه هــای مهــم طراحــی لوگــو آشــنایی داریــد؟ ب ــا ب آی
مطلــب اطالعــات جامــع و ســودمندی را در رابطــه بــا طراحــی لوگــو کســب خواهیــد 

کــرد.

ــد؟  ــته باش ــادی نداش ــا نم ــو ی ــه لوگ ــد ک ــرکتی را دیده ای ــا ش ــد ی ــال برن ــا تابه ح آی
قطعــًا پاســخ شــما منفــی اســت؛ چراکــه اصــالً چنیــن چیــزی نمی توانــد وجود داشــته 
باشــد. درواقــع، اهمیــت لوگــو غیرقابل انــکار اســت و خــواه یــا ناخــواه تأثیــر عمــده ای 
بــر نگــرش مــردم و ازجملــه مشــتریان هــدف نســبت بــه برنــد شــما خواهــد داشــت؛ 
ــًا بایــد لوگــوی جالــب توجــه و منحصربه فــردی داشــته باشــید. امــا  بنابرایــن طبیعت

چطــور می توانیــد ایــن هــدف را محقــق کنیــد؟ 
ــرای طراحــی یــک لوگــوی  ــا هــر آنچــه کــه ب مــا در ایــن مطلــب تــالش می کنیــم ت
تمــام عیــار بــرای کســب وکار خــود نیــاز داریــد را در قالــب یــک فرآینــد ســه مرحلــه ای 
ــدن  ــاص ش ــث خ ــه باع ــی ک ــد و عوامل ــت برن ــف هوی ــم: از تعری ــح بدهی توضی
ــتن  ــر گذاش ــت س ــح و پش ــای صحی ــاب گزینه ه ــا انتخ ــه، ت ــوند گرفت ــو می ش لوگ
موفقیت آمیــز فرآینــد طراحــی. بنابرایــن گام بــه گام بــا مــا همــراه باشــید و مراحــل 

زیــر را بــه ترتیــب دنبــال کنیــد.

مقاله مرتبط: در انتخاب رنگ یک وب سایت چه نکاتی را باید در نظر بگیریم؟
 

مرحله اول: تأمین پیش نیازهای طراحی لوگو

1. هویت برند خود را تعریف کنید
ــه  ــال بدهــد؛ ب ــه مخاطــب انتق ــان را ب ــد شــخصیت برندت ــد بتوان ــوی شــما بای لوگ
ایــن منظــور، ابتــدا خودتــان بایــد شــخصیت خاصــی بــرای برنــد خــود قائــل باشــید. 
ــما  ــد ش ــودن برن ــرد ب ــدن و منحصربه ف ــاص ش ــث خ ــه باع ــی ک ــس از درک عوامل پ
ــل و  ــه مکم ــید ک ــته باش ــی داش ــد انتخاب های ــان تر می توانی ــر و آس ــوند، بهت می ش
تقویت کننــده آن عوامــل هســتند. بــرای تعریــف هویــت و شــخصیت برنــد خــود بــه 

ســؤاالتی بــا مضامیــن زیــر پاســخ بدهیــد:
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• چرا این کسب وکار را به راه انداختیم؟

• باورها و ارزش هایی که برای ما به عنوان یک شرکت اهمیت دارند کدم اند؟
• در چه زمینه ای از بقیه بهتر هستیم؟

• عامل خاص بودن ما چیست؟
ــه  ــه چ ــه کلم ــم، آن س ــف کنی ــه تعری ــه کلم ــان را در س ــتیم برندم ــر می توانس • اگ

می بــود؟
• سه کلمه ای که می خواهیم مردم با آن ها ما را تعریف کنند چیست؟

 

2. ایده پردازی کنید
ــور  ــت. به منظ ــردازی اس ــده پ ــه ای ــو مرحل ــی لوگ ــد طراح ــه فرآین ــوارترین مرحل دش

ــد: ــال کنی ــر را دنب ــردازی، مراحــل زی ــده پ ای
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- با طوفان مغزی )brainstorming( شروع کنید
بــه تصویــر کشــیده شــدن ایده هــا در قالــب کلمــه و متــن می توانــد بــه رشــد آن هــا 
و تســهیل فرآینــد انتخــاب بهتریــن گزینه هــا کمــک کنــد. در ایــن راســتا روش طوفــان 
ــش  ــه دنبال ــه ب ــه ک ــردن آنچ ــر ک ــرای ملموس ت ــبی ب ــزی روش مناس ــارش مغ ــا ب ی
ــای  ــیدن ایده ه ــرون کش ــر در بی ــای زی ــتفاده از روش ه ــود. اس ــد ب ــتید خواه هس

ــد: ــه شــما کمــک می کن ــه ب خالقان
 

• از قواعــد روش طوفــان مغــزی پیــروی کنیــد: در ایــن روش بایــد همــه ایده هایــی 
ــده  ــک ای ــا ی ــد. چه بس ــذ بیاوری ــه روی کاغ ــد( را ب ــای ب ــی ایده ه ــد )حت ــه داری ک
وحشــتناک بتوانــد جرقــه ای را ایجــاد کنــد کــه بــه یــک راهــکار هوشــمندانه بینجامــد.

• مثــل مخاطبتــان فکــر کنیــد: یــک فهرســت از کلماتــی تهیــه کنیــد کــه برنــد شــما را 
ــل  ــاد آن هــا باشــد. همیشــه مث ــد شــما نم ــه برن ــد ک ــد و می خواهی ــف می کنن تعری
ــر  ــت دارد را در نظ ــرای وی اهمی ــه ب ــه ک ــد و آنچ ــر کنی ــود فک ــدف خ ــب ه مخاط

ــد. بگیری
• از همــه کمــک بگیریــد: طوفــان مغــزِی یــک نفــره عیبــی نــدارد، امــا فقــط تنــوع 
رأی اســت کــه می توانــد جــادو کنــد؛ بنابرایــن هــر کســی کــه می توانیــد، من جملــه 
ــی  ــود( و حت ــورت وج ــرکت )در ص ــف ش ــای مختل ــا و دپارتمان ه ــای بخش ه اعض

دوســتان و شــرکا را دخیــل کنیــد.
ــب و  ــکار عجی ــودن و اف ــاوت ب ــان مغــزی از متف ــه روش طوف ــردازی ب ــده پ ــرای ای ب

ــه ای نداشــته باشــید.  ــب واهم غری
 

- یک مود بورد درست کنید
ــما  ــش ش ــد الهام بخ ــر می توان ــی فک ــه طراح ــا تخت ــرد )mood board( ی ــود ب م
باشــد. بــه ایــن منظــور یــک تختــه واقعــی یــا مجــازی تهیــه می کنیــد و هــر تصویــری 
کــه نظــر شــما را بــه خــود جلــب می کنــد )مثــالً ترکیبــات رنگــی مختلــف یــا حتــی 
ــه،  ــل هــر چــه بیشــتر ایــن تخت ــا تکمی ــد. ب ــرار می دهی لوگوهــای دیگــر( را در آن ق

ســبک و ســیاق چیــزی کــه بــه دنبالــش هســتید بهتــر مشــخص خواهــد شــد.
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- نگاهی به رقبا بیندازید

بــه لوگوهــای رقبــا نگاهــی بیندازیــد و ببینیــد کــه کــدام مؤلفه هــا عملکــرد مطلوبــی 
داشــته اند و چــه مــواردی جالــب بــه نظــر نمی رســند. بــه ایــن فکــر کنیــد کــه نقــاط 
تمایــز شــما بــا آن کســب وکارها چیســت و ببینیــد کــه چگونــه می توانیــد آن تمایــزات 
را در طراحــی لوگــوی شــرکت نشــان بدهیــد. تــالش کنیــد کــه تــا می توانیــد نســبت 
بــه رقبــا متفــاوت بــه نظــر برســید. مثــالً اگــر همــه از یــک رنــگ در طراحــی لوگوهــای 
ــر باشــد کــه از چندیــن رنــگ مختلــف اســتفاده  ــد شــاید بهت خــود اســتفاده می کنن
کنیــد تــا متفــاوت بــه نظــر برســید؛ یــا اگــر لوگــوی همــه ســبک و ســیاق ســنتی دارد، 

بــد نیســت کــه بــه فکــر طراحــی یــک لوگــوی مــدرن باشــید تــا جلب توجــه کنیــد. 

مقاله مرتبط: 9 نکته ظریف برای بررسی سایت رقبا
 

مرحله دوم: درک و انتخاب مؤلفه های طراحی لوگو
ــدازه  ــه ان ــه ب ــد ک ــاس می کنی ــد و احس ــود داری ــد خ ــی از برن ــه درک واضح ــاال ک ح
ــه  ــو ب ــک لوگ ــب ی ــا را در قال ــد آن درک و ایده ه ــد، بای ــردازی کرده ای ــده پ ــی ای کاف
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تصویــر بکشــید. عوامــل مختلفــی در طراحــی لوگــو نقــش دارنــد: از رنــگ و شــکل های 
هندســی گرفتــه تــا گرافیــک و فونــت. پرداختــن جداگانــه بــه هــر یــک از ایــن عناصــر 
ــا همــه  ــه خاطــر مواجهــه هم زمــان ب ــه جــای آنکــه ب ــا ب ــد ت ــه شــما کمــک می کن ب
ــب  ــه و کس ــه مرحل ــه ب ــت مرحل ــرای حرک ــت الزم ب ــوید، فرص ــج ش ــوارد گی ــن م ای

نتیجــه مطلــوب را پیــدا کنیــد.
 

1. انتخاب سبک لوگو
اولیــن قــدم در مرحلــه دوم، انتخــاب یــک ســبک مناســب بــرای طراحــی لوگــوی برنــد 
اســت. طبیعتــًا هیــچ ســبک خاصــی وجــود نــدارد کــه بــرای همــه مناســب باشــد؛ 

لــذا بایــد ببینیــد کــه کــدام ســبک بــرای شــما و مخاطبــان خاصتــان بهتــر اســت.
 

• ســبک کالســیک: لوگوهایــی کــه در بازه هــای زمانــی خاصــی مــد می شــوند معمــوالً 
خیلــی زود از مــد می افتنــد. از طــرف دیگــر، طرح هــای کالســیک ماندگارتــر هســتند 
ــاط برقــرار  ــا جامعــه وســیع تری از مخاطبانتــان ارتب ــا ب ــد ت ــه شــما کمــک می کنن و ب
کنیــد. در ایــن ســبک، ســادگی حــرف اول را می زنــد و بــه ســراغ رنگ هــا، آیتم هــای 
گرافیکــی یــا فونت هــای عجیــب و غریــب نمی رویــم. طــرح کالســیک معمــوالً اعتبــار 

ــد را نشــان می دهــد. ــودن برن ــرا ب و عمل گ
 

• ســبک ســنتی یــا خاطره انگیــز: ســبک ســنتی، مخاطــب را بــه یــاد گذشــته می انــدازد 
ــه  ــنتی ب ــوی س ــزد. لوگ ــا آن را برمی انگی ــوأم ب ــتالژیک ت ــی نوس ــات رؤیای و احساس
ــرای شــما اهمیــت دارد و چیــزی کــه می فروشــید  مخاطــب می گویــد کــه گذشــته ب
ــدگار  ــادوام و مان ــد ب ــان می ده ــنتی تان نش ــوی س ــه لوگ ــابقه ای ک ــه س ــه ب ــا توج ب

خواهــد بــود. 
 

• ســبک مــدرن و مینیمالیســت: غالبــًا از ایــن ســبک بــرای تأکیــد بــر مــدرن و بــه روز 
بــودن اســتفاده می شــود. در ســبک مــدرن و مینیمالیســت از حجــم زیــادی از فضــای 
ــاد  ــه ایج ــه ب ــود ک ــتفاده می ش ــاده ای اس ــوط س ــات و خط ــن جزئی ــفید، کمتری س
لوگوهــای شــیک و خلوتــی منتهــی خواهــد شــد. ســبک مینیمالیســت و مــدرن بــه 
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ــای  ــه در دنی ــر آنچــه ک ــه روز اســت و ب ــد شــما ب ــه برن مخاطــب نشــان می دهــد ک
ــد. ــلط داری ــذرد تس ــدرن می گ م

 
ــرای برند هایــی  ــه ســبک های مناســب ب • ســبک های فکاهــی: ســبک فکاهــی ازجمل
اســت کــه مخاطبــان جــوان )یــا جوانــدل( دارنــد. معمــوالً در ایــن ســبک از رنگ هــای 
متنــوع و عالئــم و تصاویــر مختلفــی اســتفاده می شــود تــا حــس مثبــت و دوســتانه ای 
ــخصیت  ــک ش ــکات )mascot؛ ی ــک مس ــتفاده از ی ــا اس ــالً ب ــد. مث ــود بیای ــه وج ب
ســاده کارتونــی( یــا یــک طــرح دل چســب می توانیــد شــخصیت شــوخ و خودمانــی 

برندتــان را نشــان بدهیــد.
 

ــه  ــد ک ــا می کن ــب الق ــه مخاط ــور ب ــاز این ط ــبک دست س ــاز: س ــبک دست س • س
ــت  ــد کیفی ــی مانن ــته اســت و کیفیت ــراد کارکش ــاخته دســت اف ــد س ــوالت برن محص
ــر،  ــبک های دیگ ــا س ــب ب ــبک در ترکی ــن س ــی دارد. ای ــاز قدیم ــای دست س کااله
ــال  ــب انتق ــه مخاط ــاداری را ب ــای معن ــد پیام ه ــنتی می توان ــبک س ــوص س به خص

بدهــد. 
توجــه داشــته باشــید کــه ضرورتــًا نبایــد فقــط از یــک ســبک اســتفاده کنیــد؛ بلکــه بــه 
ــب  ــا هــم ترکی ــن ســبک را ب ــد چندی ــد می توانی ــه داری ــی ک ــاز و ایده های فراخــور نی

کنیــد.
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2. انتخاب نوع لوگو
ــاز هــم  ــه ب ــرای انتخــاب وجــود دارد ک ــز ب ــو نی ــوع لوگ ــو، 7 ن ــر ســبک لوگ عــالوه ب
بنــا بــه ســلیقه خــود می توانیــد از یــک یــا ترکیبــی از آن هــا اســتفاده کنیــد تــا یــک 

ــید: ــته باش ــرد داش ــاص و منحصربه ف ــوی خ لوگ
 

- حــرف نمــاد )Lettermark( یــا مونوگــرام: در ایــن حالــت از یــک یــا چنــد حــرف 
ــرای  ــًا ب ــو مخصوص ــوع لوگ ــن ن ــود. ای ــتفاده می ش ــو اس ــرح لوگ ــد در ط ــام برن از ن
برندهایــی کــه نــام طوالنــی دارنــد و بــه خاطــر آوردن نامشــان دشــوارتر اســت بــازده 
بهتــری دارد. به عنــوان نمونــه می تــوان بــه لوگــوی HP یــا CNN اشــاره کــرد. البتــه 
توجــه داشــته باشــید کــه ایــن لوگوهــا بیشــتر در بــه خاطــر آوردن نــام برنــد بــه کار 
می آینــد و چیــز خاصــی را دربــاره کســب وکار شــما بــه مخاطــب انتقــال نمی دهنــد.

 
- لوگــوی متنــی )Wordmark( یــا لوگوتایــپ: در ایــن حالــت از نــام کامــل برنــد در 
طراحــی اســتفاده می شــود. چیــزی کــه در اینجــا بــه لوگــو شــخصیت می دهــد و آن 
ــام فوق العــاده ای  ــر ن ــرد حــروف اســت. اگ ــد، طراحــی و ســبک کارب ــز می کن را متمای
بــرای برندتــان انتخــاب کرده ایــد ایــن روش می توانــد گزینــه مناســبی بــرای بــه رخ 

کشــیدن آن باشــد.
 

- لوگــوی تصویــری )Pictorial Mark(: هنگامی کــه بــه لوگــو فکــر می کنیــم معمــوالً 
ــادر می شــود. لوگوهــای تصویــری، تصاویــر آیکــن  ایــن نــوع از لوگــو بــه ذهــن متب
ماننــدی هســتند کــه به راحتــی از یکدیگــر و ســایر انــواع لوگــو تمیــز داده می شــوند. 
در ایــن روش می توانیــد از یــک آیکــن ســاده یــا یــک طــرح پیچیــده اســتفاده کنیــد، 
امــا حتمــًا نمــادی را انتخــاب کنیــد کــه بــا برنــد شــما بــه شــکل خاصــی ربــط پیــدا 
ــب  ــری ترکی ــوی تصوی ــا لوگ ــی ب ــوی متن ــک لوگ ــوارد، ی ــیاری از م ــد. در بس می کن

می شــود.
 

- لوگوهــای انتزاعــی: در ایــن لوگوهــا از ترکیبــی از اشــکال هندســی مختلــف اســتفاده 
ــوص  ــًا مخص ــه واقع ــادی ک ــما را در نم ــب وکار ش ــی، کس ــای هندس ــود. لوگوه می ش
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ــی را در  ــوی پپس ــد لوگ ــه می توانی ــوان نمون ــد. به عن ــه می کنن ــت خالص ــان اس خودت
نظــر بگیریــد.

 
ــما  ــد ش ــه برن ــد ب ــه می توان ــت ک ــی اس ــکات روش جالب ــتفاده از مس ــکات: اس - َمس
شــخصیت بدهــد. مســکات ها شــخصیت های کارتونــی غالبــًا رنگارنگــی هســتند کــه 
تصویــر دوســتانه و پذیراتــری را از کســب وکار شــما بــرای مخاطــب تداعــی می کننــد؛ 

.KFC ماننــد لوگــوی
 

- لوگوهــای ترکیبــی: در ایــن حالــت، یــک عالمــت را بــا لوگــوی متنــی ترکیــب می کنیم 
ــت.  ــخیص اس ــل تش ــب قاب ــط مخاط ــی توس ــه به راحت ــود ک ــاد ش ــی ایج ــا لوگوی ت
قســمت متنــی در کنــار یــا زیــر بخــش گرافیکــی قــرار می گیــرد، یــا اینکــه در دل آن 
ــده  ــد کــه هــر دو تداعی کنن ــت درواقــع دو لوگــو داری طراحــی می شــود. در ایــن حال
ــا  ــی از آن ه ــا یک ــر دو ی ــد از ه ــف می توانی ــرایط مختل ــتند و در ش ــما هس ــد ش برن

اســتفاده کنیــد.
 

- امبلــم )Emblem(: امبلم هــا نیــز ترکیبــی از عناصــر متنــی و تصویــری هســتند، امــا 
ــد  ــال می توانی ــوان مث ــت. به عن ــک نیس ــل تفکی ــر قاب ــن و تصوی ــت مت ــن حال در ای

لوگــوی اســتارباکس را در نظــر بگیریــد.
 

3. انتخاب رنگ
رنگ هــا معانــی و احساســات مختلفــی را تداعــی می کننــد و آن قــدر پیچیدگــی دارنــد 

کــه مبحثــی به عنــوان روانشناســی رنگ هــا بــر همیــن اســاس شــکل گرفتــه اســت. 
• قرمــز: نشــان دهنده هیجــان، شــور و شــعف و همچنیــن خشــم اســت. اگــر 
می خواهیــد پرجلــوه، جــوان یــا متمایــز بــه نظــر برســید ایــن رنــگ مناســب لوگــوی 

ــت. شماس
• نارنجــی: از نارنجــی در مقایســه بــا قرمــز کمتــر اســتفاده می شــود؛ امــا تقریبــًا بــه 
همــان انــدازه انــرژی و حــرارت را انتقــال می دهــد. نارنجــی، رنــگ جــوش و خــروش، 

قــدرت و خــّرم دلــی اســت.
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ــگ  ــما رن ــرای ش ــید، زرد ب ــر برس ــه نظ ــرا ب ــتانه و پذی ــد دوس ــر می خواهی • زرد: اگ
ــودن و  ــه ب ــادمانی، مقرون به صرف ــده ش ــگ زرد تداعی کنن ــود. رن ــد ب ــبی خواه مناس

ــرژی جوانــی اســت. ان
ــدی، مخصوصــًا  ــرای هــر برن ــد ب ــف اســت و می توان ــگ ســبز همه فن حری • ســبز: رن

برند هایــی کــه بــا طبیعــت ســروکار دارنــد مناســب باشــد.
ــایند  ــش و خوش ــوب، آرامش بخ ــیک و محب ــگ کالس ــک رن ــوان ی ــی به عن ــی: آب • آب

ــد. ــی می کن ــوغ را تداع ــودن و بل ــاد ب ــت و قابل اعتم اس
• ارغوانــی: ارغوانــی نشــانه مجلــل بــودن اســت و بســته بــه طیــف یــا غلظــت رنــگ 

می توانــد رمزآلــود، خــاص و برگزیــده یــا زنانــه بــه نظــر برســد.
• صورتــی: اگــر محصوالتتــان دخترانــه یــا زنانــه اســت، هیــچ رنگــی مثل رنــگ صورتی 
کارآمــد نخواهــد بــود. به عــالوه، بــا اســتفاده از طیف هــای مختلــف صورتــی، ماننــد 
ــان  ــاده و همچن ــایند و جاافت ــر خوش ــد ظاه ــگ می توانی ــی کم رن ــا صورت ــرخابی ی س

جــوان و دخترانــه ای را بــه لوگــوی خــود بدهیــد.
• قهــوه ای: شــاید در ابتــدا اســتفاده از رنــگ قهــوه ای بــرای لوگــو زیــاد جالــب بــه نظــر 
نرســد؛ امــا بــرای لوگوهــای ســنتی بســیار مناســب اســت و می توانــد منحصربه فــرد 

و جاافتــاده بــودن و همچنیــن دست ســاز بــودن را تداعــی کنــد.
ــل هســتید، رنــگ ســیاه  ــال یــک ظاهــر شــیک، مــدرن و مجل ــه دنب • ســیاه: اگــر ب
ــز  ــال نی ــوی سیاه وســفید مینیم ــک لوگ ــود. ی ــرای شــما خواهــد ب ــی ب ــه مطلوب گزین

ــت. ــاده اس ــیک س ــای کالس ــه طرح ه ــدان ب ــرای عالقه من ــبی ب ــه مناس گزین
ــال داشــته  ــدرن و مینیم ــوی صــاف و ســاده، م ــک لوگ ــد ی ــر می خواهی • ســفید: اگ
ــدف  ــن ه ــق ای ــتای تحق ــد در راس ــفید می توان ــگ س ــتر از رن ــتفاده بیش ــید اس باش
ــار ســایر  بــه شــما کمــک کنــد. از ســفید به عنــوان یــک رنــگ خنثــی می تــوان در کن
ــودن  ــی و اقتصــادی ب ــگ حــس جوان ــن رن ــرد. درهرصــورت، ای رنگ هــا اســتفاده ک

ــد. ــی می کن ــد را تداع برن
• خاکســتری: اگــر بــه دنبــال آن هســتید کــه برندتــان بالــغ، کالســیک و جــدی بــه 
نظــر برســد، یکــی از بهتریــن گزینه هــای شــما اســتفاده از رنــگ خاکســتری اســت. 
ــهل الوصول تر  ــن تر آن س ــای روش ــر و طیف ه ــتری رمزآلودت ــر خاکس ــای تیره ت طیف ه

ــند. ــر می رس ــه نظ ب
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ترکیب رنگ ها

طبیعتــًا لزومــی نــدارد کــه فقــط از یــک رنــگ در طراحی لوگــو اســتفاده کنید، امــا برای 
اســتفاده از چندیــن رنــگ بایــد از رنگ هایــی اســتفاده کنیــد کــه بــا هــم متناســب بــه 

نظــر می رســند. بــه ایــن منظــور، بــه چرخــه رنگ هــا دقــت کنیــد:
 

ــای  ــر فض ــا یکدیگ ــب ب ــا ترکی ــد ب ــرار دارن ــم ق ــل ه ــه در مقاب ــل ک ــای مکم - رنگ ه
ــد. ــاد می کنن ــی را ایج پویای

- رنگ هــای متشــابه در کنــار هــم قــرار دارنــد. اگــر هماهنگــی رنگ هــای لوگــو بــرای 
شــما اهمیــت دارد بایــد از ایــن رنگ هــا اســتفاده کنیــد.

- رنگ هــای ســه گانه کــه از ســه قســمت بــا فاصلــه یکســان از چرخــه رنــگ برداشــته 
می شــوند فضــای مهیــج و جســورانه ای را بــه وجــود می آورنــد.
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4. انتخاب سبک نوشتاری

اساســًا بایــد از فونت هایــی اســتفاده کنیــد کــه بــرای لوگــو و اهدافــی کــه از طراحــی 
آن داریــد متناســب بــوده و مکمــل آن باشــند.

ــه آن دســته از فونت هــا اطــالق  • فونت هــای ِســریف )Serif(: فونت هــای ســریف ب
می شــود کــه در قســمت انتهایــی نقوششــان یــک کشــیدگی کوچــک وجــود دارد. ایــن 
فونت هــا قدیمی تــر بــه نظــر می رســند و کالســیک بــودن و ســطح بــاال بــودن برنــد 
ــتفاده  ــف اس ــرایط مختل ــوان در ش ــریف را می ت ــای س ــد. فونت ه ــی می کنن را تداع

کــرد، امــا بــا طرح هــای کالســیک یــا قدیمــی تناســب بیشــتری دارنــد.
ــده و  ــای نقــوش خــود زائ ــنس )Sans(: فونت هــای ســنس در انته ــای س • فونت ه

کشــیدگی اضافــی ندارنــد و مــدرن، شــیک و مینیمــال بــه نظــر می رســند. 
• فونت هــای دســت نویس )Script(: فونت هایــی کــه حالــت دست نوشــته بــه 
ــا  ــدف آن ه ــه ه ــتند ک ــی هس ــای متفاوت ــب طرح ه ــتر مناس ــد بیش ــن می دهن مت

تداعــی یــک شــخصیت خــاص اســت.
ــه  ــی هســتند ک ــن فونت هــا فونت هــای تزئین • فونت هــای نمایشــی )Display(: ای

ــد.  ــد و بســیار جلب توجــه می کنن ســبک خاصــی دارن
ــایندی را در  ــب و خوش ــوه مناس ــد جل ــا می توان ــن فونت ه ــب از ای ــتفاده متناس اس

لوگــوی شــما ایجــاد کنــد.
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ترکیب مؤلفه های مختلف لوگو
ــر خــاص هــر یــک از آن هــا  ــو و تأثی ــف ســازنده لوگ ــا مؤلفه هــای مختل ــه ب اکنون ک
آشــنا شــدید بایــد مطمئــن شــوید کــه از ترکیــب مناســبی از آن هــا اســتفاده می کنیــد. 
درواقــع، بــرای ایجــاد فضــا و حســی کــه مدنظــر داریــد بایــد عناصــر مختلــف را بــه 

نحــوی در هــم بیامیزیــد کــه هماهنــگ و مــوزون بــه نظــر برســند.
 

مرحله سوم: مرحله عملیاتی طراحی لوگو
حــاال کــه همــه مــوارد مرتبــط بــا طراحــی را مدنظــر قــرار داده ایــد وقــت آن رســیده 
کــه عمــالً طراحــی لوگــوی موردنظــر خــود را آغــاز کنیــد. در ایــن راســتا می توانیــد از 
روش هــای مختلفــی اســتفاده کنیــد؛ مثــالً از یــک شــرکت طراحــی کمــک بگیریــد، یــا 
از خدمــات فریلنســرها اســتفاده کنیــد و یــا اینکــه یــک مســابقه طراحــی لوگــو بــه راه 

بیندازیــد. در ایــن راســتا:
- بــا طــراح لوگــو تعامــل مســتمر و مســتقیم داشــته باشــید و همه چیــز را به روشــنی 

بیــان کنیــد. 
ــا  ــد ی ــتفاده می کنی ــراح اس ــک ط ــه از ی ــد: چ ــی کنی ــف را ارزیاب ــای مختل - گزینه ه
اینکــه مثــالً یــک مســابقه طراحــی برگــزار کرده ایــد، درهرصــورت چندیــن گزینــه بــرای 
ــه دشــواری اســت؛  ــه، مرحل انتخــاب در برابــر شــما قــرار خواهــد گرفــت. ایــن مرحل
بنابرایــن تــا می توانیــد از دوســتان، مشــتریان بالقــوه و همکارانتــان نظــر بخواهیــد 

تــا بهتریــن تصمیــم ممکــن را بگیریــد. 
در هنــگام ارزیابــی هــر لوگــو بایــد ســؤاالتی را از خــود بپرســید کــه مهم تریــن آن هــا 

از ایــن قــرار اســت:
ــورًا  ــردم ف ــا م ــد؟ آی ــر در بیاوری ــو س ــد از آن لوگ ــه می توانی ــرض 2 ثانی ــا در ع • آی

ــی دارد؟ ــخصیت و فعالیت ــه ش ــما چ ــب وکار ش ــه کس ــد ک ــد ش ــه خواهن متوج
• آیا ساده و به یادماندنی است؟ آیا در خاطر مشتریانتان باقی خواهد ماند؟

• آیا همه جوانب و نیازهای کسب وکار شما را پوشش می دهد؟
• آیــا مانــدگار اســت، یــا اینکــه چنــد ســال دیگــر مجــددًا بایــد بــه فکــر طراحــی یــک 

لوگــوی جدیــد باشــید؟
• آیا منحصربه فرد است و شما را از رقبا کامالً متمایز می کند؟
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• آیا به مذاق مخاطبان هدفتان خوش می آید؟
توجــه داشــته باشــید کــه نیازهــا و انتظــارات شــما بســته به محصولــی که می فروشــید 
نیــز متفــاوت خواهــد بــود؛ به عنــوان مثــال، اگــر تولیدکننــده لبــاس کــودک هســتید 
طبیعتــًا بــه لوگــوی ســاده ای نیــاز خواهیــد داشــت کــه بتــوان آن را بــر روی پارچــه 
چــاپ کــرد؛ امــا اگــر اپ گران قیمتــی بــرای عرضــه داریــد شــرایط متفــاوت خواهــد 
ــد  ــا دی ــف را ب ــوارد مختل ــد و م ــب برداری ــه عق ــدم ب ــک ق ــًا ی ــن حتم ــود. بنابرای ب
ــاد  ــه در اینجــا نظــر شــخصی شــما زی ــد ک ــد. دقــت کنی ــرار بدهی ــری مدنظــر ق بازت

مهــم نیســت، بلکــه کاری بایــد انجــام شــود کــه بــه نفــع برندتــان باشــد.
 

 
نبایدهای طراحی لوگو

در پایــان ایــن مبحــث بــا توجــه بــه اشــتباهات رایجــی کــه در طــول فرآینــد طراحــی 
لوگــو پیــش می آیــد توصیه هایــی را ارائــه می کنیــم کــه مانــع افتــادن شــما در ایــن 

دام هــای تکــراری می شــود:
ــک  ــر دندانپزش ــال، اگ ــوان مث ــوید؛ به عن ــان نش ــوزه فعالیتت ــه های ح ــلیم کلیش - تس
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ــته  ــود داش ــما وج ــوی ش ــم در لوگ ــدان ه ــک دن ــی از ی ــد طرح ــًا نبای ــتید لزوم هس
باشــد.

ــودن  ــی ب ــد به یادماندن ــد. ســادگی، کلی ــده نکنی ــش از حــد پیچی ــو را بی - طــرح لوگ
لوگــو )و قابــل چــاپ بــودن آن( اســت.

- بیــش از حــد بــه دنبــال ایــن نباشــید کــه لوگــوی شــما مطابــق بــا مــد روز باشــد. 
ــه  ــوی خــود را ب ــد لوگ ــا بای ــد نیســت، ام ــوب ب ــا و روندهــای محب ــه مده توجــه ب
نحــوی طراحــی کنیــد کــه ســه ســال بعــد کهنــه و تاریــخ گذشــته بــه نظــر نرســد.

ــان  ــا همکارت ــت ی ــاید دوس ــد. ش ــتفاده نکنی ــه ای اس ــور و غیرحرف ــان آمات - از طراح
ــد  ــا کمــک او می توانی ــه ب ــد ک ــور کنی ــرده باشــد و تص ــتفاده ک ــاپ اس ــالً از فتوش قب
ــای  ــل ضرره ــه ای متحم ــدام غیرحرف ــن اق ــا از ای ــد؛ ام ــی کنی ــا صرفه جوی در هزینه ه

ــد شــد. ــی خواهی مســتقیم و غیرمســتقیم فراوان

بیشتر بدانید: کسب درآمد از اینترنت با 14 راه پولساز و بدون نیاز به سرمایه
 

حرف آخر
ــرای  ــی را ب ــان و شــالوده ایــده آل ــی، بنی ــا و به یادماندن ــا طراحــی یــک لوگــوی زیب ب
ــا  ــه ت ــرکت گرفت ــت ش ــود )از کارت ویزی ــب وکار خ ــگ کس ــای برندین ــه مؤلفه ه هم
ــع، طــرح  ــد. درواق بســته بندی ها و مؤلفه هــای طراحــی وب ســایتتان( ایجــاد کرده ای
ــت  ــی اس ــه ریزه کاری های ــا و هم ــت، فض ــیاق، فون ــبک و س ــده س ــو تعیین کنن لوگ
ــس از  ــد. پ ــره می گیری ــا به ــف از آن ه ــای مختل ــا و آیتم ه ــی بخش ه ــه در طراح ک
طراحــی لوگــو، کســب وکار شــما بــه معنــای واقعــی کلمــه آمادگــی خواهــد داشــت تــا 

چهــره تــازه ای را از خــود بــه جهــان و جهانیــان نشــان بدهــد.
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