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در ایــن مقالــه قصــد داریــم در مــورد طراحــی لوگــو و تاثیــر مســتقیم لوگــو بــر روی 
ــا انــواع لوگــو و ویژگــی  برندینــگ صحبــت کنیــم. در ادامــه بــه توضیــح در رابطــه ب

هــای آن مــی پردازیــم.

طراحی لوگو چقدر اهمیت دارد؟
لوگوهــا انــواع مختلفــی دارنــد کــه بــا شــناخت دســته بنــدی آن هــا مــی تــوان لوگوی 
مناســب تــری را بــرای کســب و کار خــود انتخــاب کــرد. لوگــو نمــاد شــما اســت. شــما 
بــا ایــن نمــاد بــه یــاد خواهیــد آمــد. بــه طــوری کــه هرجــا نمــاد شــما دیــده شــود 
نــوع فعالیتتــان و هــر چیــزی کــه از شــما مــی داننــد بــه یــاد خواهــد آمــد. پــس بــا 

لوگویــی خــاص بــه یــاد ماندنــی شــوید.
ــرف  ــو مع ــد. لوگ ــد باش ــان هدفمن ــه برایت ــد ک ــتفاده کنی ــی اس ــد از طرح ــعی کنی س
ــه فعالیــت شــما هویــت مــی  ــا کســب و کار شماســت. لوگــو ب شــرکت ، ســازمان ی
دهــد و باعــث جلــب اعتمــاد بیشــتر از ســمت مخاطــب میشــود. عــدم اســتفاده از 

ــا احســاس خواهــد شــد. ــو در کســب و کار کام لوگ
 

آیا لوگوها تاریخ انقضا دارند؟
خیــر ، لوگــوی زیبــا چیــزی نیســت کــه نیــاز بــه تغییــر داشــته باشــد. شــرکت هایــی 
ــم  ــی ه ــذرد ول ــان میگ ــال از فعالیتش ــن س ــه چندی ــن ک ــود ای ــا وج ــه ب ــتند ک هس
چنــان بــا همــان لوگــو قدیمــی خــود ، در ذهــن هــا بیشــتر خودشــان را ثبــت مــی 
کننــد. مثــل شــرکت هــای ماشــین ســازی ماننــد بنــز و بــی ام و کــه از همــان ابتــدای 

کارشــان تــا کنــون از یــک لوگــو اســتفاده کــرده انــد.
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ایــن کــه یــک لوگــو هیــچ گاه در کل زمــان فعالیــت شــما تغییــر نکنــد و مــردم نیــز آن 
نمــاد را بشناســند ، حــس ثبــات و مــورد اعتمــاد بــودن آن شــرکت و مجموعــه را بــه 

دیگــران منتقــل مــی کنــد. 
نکتــه مقابــل ایــن قضیــه نیــز وجــود دارد. یعنــی مــی تــوان لوگــو را تغییــر داد امــا 

ایــن موضــوع بســتگی بــه نیــاز ســازمان و کســب و کار دارد.
شــرکت هــای بزرگــی نیــز هســتند کــه لوگــو و نمادشــان را تغییــر مــی دهنــد. لوگــوی 
اینســتاگرام و یــا خــود گــوگل از ایــن دســته لوگوهــا هســتند کــه مــدام تغییــرات آن 

هــا را دیــده ایــم. 
ایــن شــرکت هــا بــا ایــن تغییــرات قصــد دارنــد خودشــان را انعطــاف پذیــر در مقابــل 
ــه طــرح  ــن جــا اســت ک ــه ای ــد. نکت ــه اصطــاح update نشــان دهن تغییــرات و ب
ــن تغییــرات احســاس نمــی  ــدن ای ــا دی ــاز هــم حفــظ مــی شــود و شــما ب ــه ب اولی

کنیــد کــه لوگــو یــک شــرکت دیگــر را مــی بینیــد.
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چه نوع طراحی لوگویی مناسب است؟
ــماری  ــی ش ــداد ب ــال تع ــه ح ــا ب ــت. ت ــیع اس ــیار وس ــوزه ای بس ــو ، ح ــی لوگ طراح
لوگــو هــای طراحــی شــده دیــده ایــد کــه هــر کــدام بــا تکنیــک خاصــی طراحــی مــی 

شــوند.
4 نوع تکنیک طراحی لوگو وجود دارد :

1. طراحی لوگوهای عکس دار ) آیکون (
2. طراحی لوگوهای متن دار ) تایپوگرافی (

3. طراحی  لوگو حرف نماد ) مونوگرام (
4. طراحی لوگوهای عکس و متن دار ) ترکیبی (

هــر کــدام از ایــن دســته بنــدی هــای طراحــی لوگــو بــه گونــه ای مناســب اســت کــه 
در ادامــه بــه توضیــح انــواع لوگوهــا مــی پردازیــم.

 
طراحی لوگو های عکس دار 

تصاویــر تاثیــر بیشــتری در ذهــن دارد و بــه راحتــی در حافظــه مــی مانــد. اگــر یــک 
طــرح زیبــا داشــته باشــید ویــا بتوانیــد از تصویــر خوبــی اســتفاده کنیــد ، لوگــوی شــما 
دیگــر احتیــاج بــه متــن نخواهــد داشــت.  طــراح هــای گرافیکــی نیــز بــه خوبــی در 
 twiter ذهــن مــی ماننــد کــه تعــداد بیشــماری از آن هــا را دیــده ایــد. مثــل لوگــوی
android , apple ,  و ... اینکــه بخواهیــد یــک طرحــی داشــته باشــید کــه بــا نــگاه 
کــردن بــه آن کســب و کارتــان تشــخیص داده شــود خــوب اســت ولــی شــرکت هایــی 
ــی خاصــی در  ــچ معن ــه هی ــد ک ــی را انجــام داده ان ــه طراحــی لوگوی ــز هســتند ک نی
طرحشــان دیــده نمــی شــود و لوگــوی بســیار خوبــی دارنــد. بــا ایــن حــال شــما بــا 
دیــدن ایــن طــرح بــه یــاد ایــن شــرکت هــا مــی افتیــد. بــه ایــن دلیــل کــه خودشــان 

بــه لوگــو معنــا مــی دهنــد نــه لوگــو بــه آن هــا.
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طراحی لوگوهای متن دار 
اکثــر مــردم دنیــا طــرح هــای ســاده تــر را مــی پســندد مــی توانیــد بــا یــک متــن 
ــاه یــا یــک طــرح گرافیکــی ســاده، تاثیــر خوبــی در ذهــن آنهــا بگذاریــد. مثــل  کوت

.Facebook و Yahoo ــون ــم چ ــی ه ــای بزرگ ــرکت ه ش
ــر از بقیــه مــدل هــای لوگــو هســتند.  ــا و کــم گرافیــک ت ایــن نــوع طــرح هــا خوان
بــرای کســب و کارهایــی کــه برندینــگ اهمیــت ویــژه ای دارد و مــی خواهنــد اســم 

برندشــان را معــروف کننــد ایــن نــوع طــرح هــا بیشــتر اســتفاده مــی شــود.
 

طراحی لوگو حرف نماد ) مونوگرام (
ایــن لوگوهــا بــا اســتفاده از حــرف اول برنــد یــا اســتفاده از چنــد حــرف بــه صــورت 
ترکیبــی طراحــی مــی شــوند. نمونــه هــای زیبــای بســیاری بــرای طراحــی لوگــو حــرف 

 .LOUIS VUITTON و Skype ، Pinterest : ــل ــود دارد مث ــاد وج نم
از ایــن نــوع طراحــی لوگــو معمــوال زمانــی اســتفاده مــی شــود کــه اســم برنــد کمــی 

طوالنــی باشــد.
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طراحی لوگوهای عکس و متن دار ) ترکیبی (
طراحــی لوگــو ترکیبــی عکــس ومتــن دار بــرای برندهایــی توصیــه مــی شــود کــه متــن 

تنهــا و یــا عکــس تنهــا مفهــوم کار آن هــا را نرســاند. 
بــا ایــن روش مــی تــوان لوگوهایــی طراحــی کــرد کــه قابــل فهــم و معنــا دار باشــد و 
یــا ممکــن اســت فــردی ترجیــح دهــد طراحــی لوگــو ســاده ای نداشــته باشــد و همــه 
چیــز از همــان نــگاه اول بــه لوگــو مشــخص باشــد. شــرکت هــای زیــادی از ایــن نــوع 

طراحــی اســتفاده کــرده انــد مثــل : amazon , puma و همــراه اول.

از چه رنگ هایی در طراحی لوگو استفاده کنیم؟
ــرای  ــن انتخــاب ب ــد. بهتری ــادی روی مخاطبیــن شــما مــی گذارن ــر زی رنــگ هــا تاثی
رنــگ لوگــو ، انتخــاب یــک رنــگ تنهــا اســت. بــرای کســب و کار خــود رنگی مشــخص 

انتخــاب کنیــد و از ایــن رنــگ بــرای طراحــی لوگــو هــم نیــز اســتفاده کنیــد. 
بــه طــور مثــال اگــر بــرای برنــد خــود رنــگ آبــی را در نظــر گرفتــه ایــد در همــه جــا از 

همیــن رنــگ اســتفاده کنیــد تــا ملکــه ذهــن دیگــران شــود.
ــیار  ــز بس ــرد نی ــن نب ــو را از بی ــت لوگ ــگ هوی ــر رن ــه تغیی ــی ک ــتفاده از لوگوهای اس
مناســب اســت. ایــن کــه لوگــو شــما رنــگ پذیــر باشــد در طراحــی ســایتتان بســیار 

ــد. ــاز هــم معنــی برنــد شــما را بازگــو مــی کن ــا هــر رنگــی ب مفیــد اســت و ب
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طراحی لوگو حرفه ای
طراحــی لوگــو حرفــه ای در اصــل بــه منحصــر بــه فــرد بــودن لوگــو اشــاره دارد. منظــور 
ــی نشــده  ــی کپ ــادآور کســب و کار شــما باشــد و از جای ــط ی ــه فق طرحــی اســت ک
باشــد. ایــن نــوع طــرح هــا هماننــد طــرح هایــی هســتند کــه در بیلبوردها و یــا کارت 
ویزیــت هــا دیــده ایــد و چندیــن ثانیــه بــه آن طــرح فکــر کــرده ایــد. حــس خوبــی 
کــه بعــد از دیــدن یــک لوگــو بــه شــما دســت مــی دهــد بــه ایــن معنــی اســت کــه 

آن لوگــو بــه صــورت حرفــه ای طراحــی و پیــاده ســازی شــده اســت.
 

لوگو صدا
ــد  ــد شــده و شــما مــی توانی لوگــو صــدا، صدایــی اســت کــه مخصــوص شــما تولی
ــا  ــن صداه ــد. ای ــتفاده کنی ــا اس ــات و... از آن ه ــا ، تبلیغ ــا ، تیزره ــت ه در پادکس
تاثیــر خوبــی در حافظــه شــنوندگان باقــی مــی گــذارد ماننــد صدایــی کــه نوکیــا در 
هنــگام روشــن شــدن تلفــن هــای همــراه خــود قــرار داده بــود. حافظــه ی شــنوایی در 
بســیاری از افــراد دنیــا از حافظــه بینایــی قــوی تــر اســت. بــا ایــن حــال تاثیــر لوگــو 
صــدا بــر حافظــه ی شــنوایی بــرای بســیاری از کســب و کارهــا از یــک نمــاد تصویــری 

بیشــتر اســت ماننــد رادیــو و آمــوزش هــای صوتــی و تصویــری.
 

جمع بندی
ــی  ــده ی خاص ــچ قاع ــو هی ــی لوگ ــه طراح ــد ک ــب دریافتی ــن مطل ــه ی ای ــا مطالع ب
ــی را  ــوی زیبای ــد لوگ ــی توانی ــر شــده م ــوارد ذک ــردن م ــت ک ــدارد. در صــورت رعای ن
طراحــی کنید.بــه ایــن معنــی کــه مــی توانیــد از لوگــوی تصویــری اســتفاده کنیــد یــا 
ــق خــود لوگــوی مــورد نظــر را  ــوع فعالیــت و عای ــا ن ــی ، متناســب ب از لوگــوی متن
انتخــاب کنیــد و از تکنیــک هایــی کــه بــرای طراحــی آن گفتــه شــد اســتفاده کنیــد.
بــه لوگــوی خــود معنــا دهیــد. فرقــی نــدارد کــه از چــه اصولــی و کــدام دســته بنــدی 
لوگــو اســتفاده کنیــد مهــم ایــن اســت کــه ایــن نمــاد فقــط مخصــوص شــما باشــد و 

نــه شــما از لوگــوی دیگــران اســتفاده کــرده باشــید نــه دیگــران از لوگــوی شــما.
اگــر هنــوز اقــدام بــه طراحــی لوگــو بــرای کســب و کار خــود نکــرده ایــد زودتــر دســت 

بــه کار شــوید و لوگــوی انحصــاری خــود را بــه همــه معرفــی کنیــد. 
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