
•	 Structura semnăturii vizuale

•	 Forma negativă

SEMNăTURA vIzUALă  
MIHAI AșcHILIAN1.
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MANUAL DE STANDARDE MIHAI AșcHILIAN

1. SEMNăTURA vIzUALă

Structura semnăturii vizuale 

Semnătura vizuală reprezintă elementul principal 
de identitate vizuală al mărcii Mihai Așchilian și va fi 
utilizat pe toate materialele de comunicare aferen-
te mărcii cât și pe materialele de co-branding, ale 
partenerilor.

Structura semnăturii vizuale este clasică, fiind forma-
tă din: logotip și descriptor.

Semnătura vizuală susţine personalitatea mărcii Mihai 
Așchilian și comunică atributele specifice acesteia: 
profesionalism, încredere. 

 ! Semnătura vizuală Mihai Așchilian nu va fi  
sub nicio formă distorsionată sau modificată.  
Asiguraţi-vă întotdeauna că folosiţi versiunea 
corectă a semnăturii vizuale!

LoGoTIp

DEScRIpToR

ELEMENTELE  
SEMNăTURII vIzUALE
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1. SEMNăTURA vIzUALă

Forma negativă

În cazul în care background-ul nu permite folosirea 
semnăturii vizuale în forma pozitivă datorită vizibi-
lităţii scăzute, este recomandată utilizarea versiunii 
negative a semnăturii vizuale.

SEMNăTURA vIzUALă  
FoRMA NEGATIvă



•	 proporţiile semnăturii vizuale

•	 Spaţiul de siguranţă al semnăturii vizuale 

•	 Dimensiunile minime ale semnăturii vizuale 

DIMENSIUNILE șI pRopoRţIILE  
SEMNăTURII vIzUALE2.
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2. DIMENSIUNI șI pRopoRţII

Proporţiile semnăturii vizuale 

proporţiile elementelor semnăturii vizuale (logotip 
și descriptor) și spaţierea acestora sunt fixe. Nu sunt 
admise redimensionările individuale ale acestora 
și nici ale spaţiilor dintre ele. Nu este permisă, de 
asemenea, scalarea neproporţională a întregii sem-
nături vizuale. Ajustarea dimensională a semnăturii 
vizuale este permisă numai proporţional, cu respec-
tarea proporţiilor și a raportului relativ a celor două 
elemente grafice.

5 x

x

pRopoRţIILE  
SEMNăTURII vIzUALE
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2. DIMENSIUNI șI pRopoRţII

Spaţiul de siguranţă al semnăturii vizuale 

Spaţiul de siguranţă reprezintă o parte integrantă a 
semnăturii vizuale Mihai Așchilian, rolul lui fiind de a 
asigura maximă vizibilitate și impact. Evitaţi utilizarea 
oricăror elemente grafice pe zona alocată spaţiului 
de siguranţă. Dacă este posibil, extindeţi acest spa-
ţiu ori de câte ori aveţi posibilitatea.

zona de siguranţă este stabilită în strânsă legătură 
cu dimensiunile logotipului, de aceea este necesa-
ră respectarea acesteia în orice situaţie. Spaţiul de 
siguranţă trebuie să fie minim echivalent cu 1x (x = 
înălţimea literelor din logotipul Mihai Așchilian).

SpAţIUL DE SIGURANţă 
AL SEMNăTURII vIzUALE

x
x

x
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2. DIMENSIUNI șI pRopoRţII

Dimensiunile minime ale semnăturii vizuale

Dimensiunea minimă admisă a semnăturii vizuale 
este prezentată în grafica alăturată, în mărime  
naturală (1:1). 

pentru a asigura lizibilitatea, lăţimea minimă reco-
mandată a semnăturii vizuale este de 25 milimetri.

DIMENSIUNEA MINIMă 
A SEMNăTURII vIzUALE 

25 mm


