
  

Eighty20
Ammon Melzer

Organização: Eight20

Tipografia: Acens (texto) e 
Vipnagorgialla

Cores: Azul e cinza

Conceito: Cada linha de quadrados 
refere-se aos binários 1010000 e 001 
0100, respectivamente, 80 e 20 em 
decimais.

● Objetos primitivos: quadrado
● Principal(is) Técnica(s): clone em ladrilho



  

Avast
Martin

Organização: Avast

Tipografia: -

Cores: Laranja e azul

● Objetos primitivos: círculo
● Principal(is) Técnica(s): Compressão dinâmica
● Vídeo: http://youtu.be/HSYy48Ecef0



  

Sony
Martin

Organização: Sony

Tipografia: -

Cores: Preto

● Objetos primitivos: círculo
● Principal(is) Técnica(s): Clones em ladrilho
● Vídeo: http://youtu.be/sE_8_wbKZCo



  

Unplugged
Jun Li

Organização: Intellivue Unpllugged 

Tipografia: Futura Medium

Cores: Azul e laranja

Conceito: O sistema visual transmite 
benefícios da tecnologia médica para 
o homem: movimento sem restrições, 
simplicidade e conforto. A célula 
laranja separada indica alegria do 
paciente ao ter mobilidade e controle, 
e a cor azul indica competência 
médica.

● Objetos primitivos: Círculo
● Principal(is) Técnica(s): Duplicar, agrupar



  

Akadental
Ethem Hürsu Öke

Organização: Akadenal, clínica 
odontológica moderna de Istambul

Tipografia: -

Cores: Azul, branco e verde

Conceito: Identidade agradável e 
divertida com a intenção de afastar o 
tradicional medo do dentista. Na 
maioria das culturas, maçã representa 
um estilo de vida saudável, com boa 
higiene bucal. O símbolo apresenta a 
fusão de um dente com uma maçã. As 
cores são alegres, não associadas à 
dor (vermelho)

● Objetos primitivos: Quadrado e círculo
● Principal(is) Técnica(s): Edição de nós



  

Briefing – NET MOTO

● Empresa de aplicativos para motociclistas

● Precisamos que seja algo moderno, clean e simples mas que 
se identifique com o motociclista.

● Precisamos de que seja num formato quadrado sempre, 
inclusive com bordas arredondadas pois será o icone do 
aplicativo, embora variações retangulares junto no mesmo 
projeto sejam bem vindas pois usaremos no site em tamanho 
maior tambem, como logomarca. Precisa ser algo de boa 
resolução e cores que contrastem, sem ser gritante.
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