Manual de identitate vizuală
Manualul de Identitate Vizuală al brandului TÂRNĂVENI conţine un sistem de
instrucţiuni, reguli şi recomandări de aplicare şi dezvoltare a elementelor vizuale
fundamentale.
Scopul acestui sistem este acela de a asigura coerenţa, stabilitatea şi dezvoltarea
armonioasă în timp a imaginii brandului.

Manualul de Identitate Vizuală al brandului
TÂRNĂVENI conţine un sistem de
instrucţiuni, reguli şi recomandări de aplicare
şi dezvoltare a elementelor vizuale
fundamentale.
Scopul acestui sistem este acela de a asigura
coerenţa, stabilitatea şi dezvoltarea armonioasă
în timp a imaginii brandului.

Identitatea vizuală, o componentă
esențială a strategiei de comunicare, este
menită să completeze comunicarea prin
susținerea mesajelor transmise.
LOGOUL reprezintă nucleul identității
vizuale, dovedindu-și utilitatea atât în
recunoașterea, cât și în poziționarea
brandului.
Astfel, prin totalitatea elementelor sale formă, cromatică, simboluri
reprezentate - identitatea vizuală
personifică și diferențiază brandul,
întărind mesajele comunicate, atât prin
logo, cât și prin elementele de identitate
verbală - nume & slogan.
Manualul de Identitate Vizuală (MIV) al
Municipiului Târnăveni conține un
sistem de instrucțiuni, reguli și
recomandări menite să îndrume spre o
comunicare de brand coerentă și să
contribuie la dezvoltarea și valorificarea
brandului prin utilizarea corectă a
elementelor vizuale.
Prin urmare, se impune necesitatea ca
identitatea de brand și toate materialele
de comunicare aferente, digitale sau
tipărite, să fie folosite conform
specificațiilor din Manualul de
Identitate.
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Introducere
Primele dovezi ale unei
existențe umane în zona
Târnăveniului datează din
perioada neolitică.
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Din perioada evului mediu mijlociu
datată scriptic în a doua jumătate a
secolul al XIII-lea, mai exact 1278,
localitatea a purtat numele de Sent
Marton (Sfântul Martin), sau în
limbajul latinizat al cancelarilor
vremii, „terra Tycheum Sent Marton”.
Mai apoi, în anul 1278, și mai târziu,
în 1438, denumirea a fost schimbată în
Dycheu Zenthmarton. În 1502
localitatea era menționată ca oppidum
(târg), de-a lungul timpului având și
diferite funcții administrative. Datorită
cultivării pe o arie însemnată a vițeide-vie, încă din Evul mediu, zona a
fost desemnată ca o adevărată „Țară a
vinului” (Weinland).
În epoca modernă apare în graﬁa
maghiară cu numele de „Dycso-SentMarton” în 1854. În limbajul
poporului era cunoscut sub numele de
Sânmartin, Sânmărtin sau
Diciosânmărtin, pentru a-l deosebi de
Coroisânmărtin.
În aprilie 1912 Târnăveniul a fost
ridicat la rangul de oraș. Prin
descoperirea în 1912, în apropiere, a
gazului metan s-a dezvoltat și
industria, predominând cea chimică,
anorganică și industria materialelor de
construcții. În anul 1913, orașul a fost
iluminat cu gaz. Astfel în 1916 s-a
construit o uzină de materiale
explozibile și gaze de luptă numită
Nitrogen, punându-se astfel bazele
viitoarei platforme chimice, unde (ca
și în trecut) fabricarea carbidului
deținea o pondere importantă.
Târnăveniul a fost reședința județului
Târnava Mică, denumit județ în timpul
Regatului României și comitat în
perioada austro-ungară (Kis-Küküllő).
Stema comitatului Târnava Mică
reprezenta un scut renascentist
căptușit, cu talpa cuspidă, împărțit în
trei părti de două fâșii ondulate. Fâșiile
reprezintă râurile Târnava-Mică și
Târnava-Mare, după care își avea
denumirea și comitatul.

În câmpul din mijloc, pe trei dealuri
stă un grifon cu limba scoasă ținând cu
amandouă ghearele un ciorchine de
strugure mare care simbolizează
fertilitatea pământului.
În anul 1918 au fost puse bazele unei
fabrici de sticlă (Ardeleana) și a unei
fabrici de cărămidă, între cele două
războaie mondiale funcționând și o
uzină metalurgică, o fabrică de mașini
de uz casnic, utilaje agricole și o
fabrică de spirt, economia orașului
diversiﬁcându-se și după a II-a
conﬂagrație mondială.
Între anii 1920-1926, localitatea a
purtat numele de Târnava-Sânmartin,
apoi a revenit la denumirea de
Diciosânmartin până în 1941, când își
schimbă numele devenind Târnăveni,
denumire păstrată până în prezent.
În septembrie-octombrie 1944,
Regimentul 82 Infanterie a luptat, pe
valea Târnavei Mici și pe dealurile din
preajma orașului, împotriva forțelor
germane și maghiare. După cel de-al
doilea război mondial, regimul
comunist instaurat cu ajutorul sovietic
a însemnat și pentru Târnăveni o
reorganizare administrativă și o viață
social-economică etatizată și egalitară.
În noua reorganizare administrativă
din anul 1968 orașul Târnăveni
aparține județului Mureș. În 1998
localitatea a fost ridicată la rang de
municipiu prin Legea nr. 205/1998.

Municipiul Târnăveni
Stema Municipiului
Târnăveni
Se compune dintr-un scut triunghiular
cu marginile rotunjite, tăiat. În primul
câmp, albastru, pe o terasă verde,
formată din trei dealuri, un jet de gaze
ieșind, de argint. În câmpul al doilea,
roșu, pe o terasă neagră, un leu
rampant, de aur, ținând o balanță, tot
de aur. Scutul este timbrat de o
coroană murală de argint, cu cinci
turnuri crenelate.
Semniﬁcația elementelor însumate:
> Jetul de gaze reprezintă una din
bogățiile caracteristice ale zonei, gazul
natural;
> Leul și balanța fac trimitere la
tradiția heraldică, la simbolul fostului
județ Târnava-Mică, cu reședința la
Târnăveni (Diciosânmatin);
> Balanța este și un element
reprezentativ, arătând modul în care
consiliul municipal dorește să
administreze problemele urbei, cu
multă cumpănire și judecare dreaptă;
> Coroana murală cu cinci turnuri
crenelate arată că localitatea are rang
de municipiu.
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Reguli de utilizare
a MIV-ului
Identitatea vizuală este exemplificată în cele ce
urmează prin simulări ce respectă un sistem de norme
privind prelucrarea elementelor de identitate.
Sistemul este sintetizat și ilustrat în prezentul manual
de identitate vizuală, elementele care permit editarea și
alte aplicații fiind livrate pe CD, împreună cu varianta
în format electronic a manualului.
Respectarea indicațiilor prevăzute în manual este
esențială pentru păstrarea unei imagini unitare, care să
definească brandul în acord cu obiectivele de
comunicare specifice.
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SCOP
Înțelegerea și aplicarea permanentă a sistemului de reguli reprezintă pași elementari în atingerea
obiectivelor vizate în cadrul procesului de comunicare:
I.
II.
III.

Crearea și menținerea unei identități unitare și eficiente.
Obținerea unei largi recunoașteri a imaginii de brand în rândul publicului.
Dobândirea și păstrarea credibilității în rândul publicului.

Pentru a beneficia de o imagine unitară pe toate suporturile, imaginea de brand a Municipiului
Târnăveni trebuie păstrată nealterată, pe cât posibil, pe toate materialele de comunicare, fie ele
externe sau interne.
Scopul acestui manual de identitate este de a sublinia importanța recomandărilor privind prelucrarea
și utilizarea identității vizuale a Municipiului Târnăveni și de a îndruma spre o comunicare
coerentă, ce pune brandul în valoare.

APLICAREA
REGULILOR
Regulile descrise vor fi aplicate întotdeauna, în toate situațiile în care este utilizată identitatea de
brand, conform indicațiilor aferente. Prin urmare, normele și restricțiile de design specificate în
acest manual trebuie obligatoriu respectate în utilizarea tuturor elementelor de identitate.
Logoul sau alte elemente de marcă nu trebuie modificate. Acestea trebuie să apară ori de câte ori
Municipiul Târnăveni este prezentat, oricare ar fi mediul sau mediile alese pentru comunicare:
presă scrisă, online, TV, outdoor, radio (utilizarea nealterată a elementelor de identitate verbală) etc.
Protejarea identității în forma originală intră sub responsabilitatea Beneficiarului. Astfel, pentru
realizarea de tipărituri sau papetărie de brand, articole promoționale, ambalaje, signalistică sau orice
alte materiale ce presupun folosirea logoului, a fonturilor sau a altor elemente de identitate,
reprezentanții Municipiului Târnăveni au obligația de a pune la dispoziție tuturor celor în drept
elementele grafice în format digital, așa cum au fost livrate odată cu manualul de identitate. Astfel,
se previne deteriorarea identității de brand.
Acest manual a fost creat pentru a servi ca unic material de referință în scopul valorificării și
protejării identității vizuale a brandului.
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Strategia generală
de brand
În vederea unei dezvoltări durabile, o comunitate are
nevoie atât de învestiții, cât și de o promovare corect
fundamentată, care să atragă și să susțină investițiile
necesare prin poziționarea orașului pe harta
destinațiilor atractive pentru afaceri și turism.
Astfel, întrucât cele două componente aferente
dezvoltării sunt interdependente, proiectul de branding
al Municipiului Târnăveni are ca obiectiv valorificarea
potențialului economic și turistic al orașului prin
promovarea oportunităților existente către investitori și
turiști.
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CONCEPT &
IDENTITATE DE
BRAND
CONCEPTUL
ce stă la baza brandului Municipiului Târnăveni este cel al BUCURIEI. Bucuria de a descoperi și de
a degusta spiritul autentic al Transilvaniei. Așadar, Târnăveni este locul unde vii să (re)descoperi
Transilvania și să te bucuri de multiculturalitate și ospitalitate.
LOGOUL
este reprezentat prin inițiala numelui, T, stilizată pentru a include simbolurile unui pahar și al unei
sticle de vin. Inspirația pentru această alegere își are rădăcinile în istoria Târnăvenilor, mai precis în
prima emblemă heraldică a vechiului comitatului, ce datează din anul 1787 și are ca element central
un grifon ce ține în gheare un ciorchine de strugure.
SLOGANUL
Degustă Transilvania, este o invitație la bucurie și totodată o promisiune a unei experiențe care te
bucură: prin locurile descoperite, prin experiențele trăite, prin vinurile aparte și oameni care te
veselesc. Târnăveni este o degustare de bucurie pe meleaguri transilvănene.
Pentru a păstra integritatea identității de brand, sloganul trebuie utilizat întotdeauna în forma sa
originală, Degustă Transilvania, nefiind permise variațiuni precum Gustă Transilvania, Prinde
gustul Transilvaniei, Gust de Transilvania, Gustul Transilvaniei sau alte variante derivate din forma
lingvistică originală.

VALORI
Valorile brandului sintetizează și reflectă spiritul Transilvănean specific Municipiului Târnăveni.
Aliniate cu valorile în care cred și se regăsesc locuitorii acestor meleaguri, acestea sunt reprezentate
de Bucurie, Ospitalitate și Respect. Comunicarea acestora completează și consolidează identitatea
de brand, fiind parte a imaginii asumate și proiectate prin brandul creat.
BUCURIE
Bucuria se regăsește într-un vin bun. Sau într-o drumeție cu bicicleta pe meleagurile Târnăvenilor.
Bucuria este darul pe care îl primești când (re)descoperi Transilvania în Târnăveni.
OSPITALITATE
În Târnăveni, ospitalitatea stă în firea oamenilor. Moștenirea multiculturală și răbdarea ardelenească
au înzestrat Târnăveniul cu drag de oaspeți și cu bucuria de a-i omeni așa cum se obișnuiește
dintotdeauna în Transilvania: cu inima deschisă.
RESPECT
Având statutul de veche așezare multiculturală, atestată istoric încă din secolul XIII, Târnăveniul șia însușit respectul ca valoare fundamentală. Astăzi, respectul continuă să fie esențial în dezvoltarea
armonioasă a unei comunități diversificate, în care diferențele etnice și culturale sunt respectate și
valorificate.
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RECOMANDĂRI
PRIVIND
COMUNICAREA DE
BRAND
STILUL DE COMUNICARE
În comunicarea de brand aferentă acțiunilor de promovare a Municipiului Târnăveni se recomandă
utilizarea unui stil de comunicare prietenos și optimist, într-un limbaj accesibil unui public cât mai
numeros. Obiectivul în acest caz este de a comunica în acord cu valorile de brand asumate,
proiectând imaginea unui municipiu deschis tuturor, ﬁe că este vorba despre turiști sau investitori.
MESAJUL CENTRAL
Principalul mesaj pe care identitatea de brand îl va susține va ﬁ invitația de a redescoperi
Transilvania vizitând sau investind în Târnăveni.
În comunicarea mesajului se va ține cont și de valorile de brand, acestea devenind cuvinte cheie în
mesajele secundare de promovare a municipiului. Scopul mesajului este de a stârni curiozitatea
publicului prin sublinierea apartenenței la regiunea Transilvaniei și de a forma o percepție pozitivă:
Târnăveni este un municipiu care oferă multiple oportunități, atât pentru turiști, cât și pentru
investitori.
TARGET
Pe segmentul “Potențiali turiști”, targetul principal este reprezentat de rezidenții județului Mureș și
ai județelor învecinate (Bistrița-Năsăud, Cluj, Alba, Sibiu, Brașov, Harghita), în timp ce pe
segmentul “Potențiali investitori”, targetul principal este reprezentat oameni de afaceri, asociații de
proﬁl sau grupuri de investiții din Ungaria, Austria și Germania.
În ce privește proﬁlul potențialului turist, are vârsta cuprinsă între 35 și 65 de ani, studii superioare,
venituri medii și peste medie și este ﬁe conducător auto, ﬁe pasionat de cicloturism. Este
interesat(ă) de natură, agroturism și îndeosebi turism vini-viticol, dar și de istorie și cultură. Îi place
să descopere locuri, oameni, povești și tradiții. Este o persoană care preferă să se relaxeze activ,
căutând să trăiască experiențe autentice, în spiritul locului, departe de mediul urban.
Potențialul investitor nu este străin de Transilvania, a vizitat deja o parte din destinațiile populare,
frecvent mediatizate și are o părere bună despre regiune și despre locuitorii acesteia. Cel mai
probabil cunoaște persoane care au investit deja în județele transilvănene și ﬁe că are sau nu origini
în Transilvania recunoaște potențialul de dezvoltare al zonei.
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Identitatea de brand a Municipiului Târnăveni, cu toate elementele
sale vizuale și verbale, este cartea de vizită a comunității.
Împărtășită în mod nealterat, păstrându-se intacte forma sa graﬁcă
și lingvistică, aceasta contribuie la promovarea unei imagini
corecte, ce corespunde obiectivelor de comunicare și valorilor ce
deﬁnesc și diferențiază Municipiul Târnăveni.
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04
Logo, simbol
& slogan
Recunoașterea brandului și consolidarea imaginii
impun folosirea tuturor elementelor ce compun
identitatea așa cum au fost concepute pentru a fi
utilizate.
Indicațiile și restricțiile de utilizare se aplică începând
de la simbol și continuând cu logoul și descriptorul,
fiecare având dimensiuni și reguli de spațiere specifice,
fonturi și specificații cromatice bine definite.

14

15

Slogan
Degustă Transilvania, este o invitație la bucurie și
totodată o promisiune a unei experiențe care te bucură:
prin locurile descoperite, prin experiențele trăite, prin
vinurile aparte și oameni care te veselesc.
Târnăveni este o degustare de bucurie pe meleaguri
transilvănene.
Pentru a păstra integritatea identității de brand, sloganul
trebuie utilizat întotdeauna în forma sa originală,
Degustă Transilvania, nefiind permise variațiuni
precum Gustă Transilvania, Prinde gustul Transilvaniei,
Gust de Transilvania, Gustul Transilvaniei sau alte
variante derivate din forma lingvistică originală.
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Logo, simbol & slogan
Logoul este reprezentarea vizuală a brandului
Municipiului Târnăveni și trebuie să ﬁe prezent pe
toate materialele de comunicare.
Acest capitol descrie standardele folosirii logoului
reprezentat în mod independent dar și aplicat pe
materiale informaționale de brand sau în asociere cu
diverse alte materiale de promovare.
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Variante de utilizare acceptată
Păstrarea identității graﬁce este o condiție necesară în comunicarea
de brand. Așadar, aceasta nu trebuie să aibă excepții de la regulile
prevăzute în acest manual. În funcție de context și de spațiul de
expunere alocat, oricare din variantele de logo prezentate mai jos
sunt acceptate.
Aﬁșarea pe fotograﬁi.
Logoul trebuie să ﬁe vizibil și contrastant cu fundalul. Orice situație
în care logoul nu este vizibil este considerată o abatere de la
prezentul MIV.

1. Logo + Simbol + Slogan

POZITIV - Color
Se referă la varianta naturală, color, a identității vizuale, având
toate elemente graﬁce și descriptive: Logo, siglă/simbol și
slogan.
Aceasta reprezintă varianta de aﬁșare folosită cel mai des în
procesul de comunicare.
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NEGATIV
Se referă la varianta identității vizuale care se va folosi pe
fundaluri pline, unde varianta pozitiv nu poate ﬁ aﬁșată corect,
astfel încât să ﬁe vizibilă.
Fundalul poate ﬁ reprezentat de orice culoare sau structură
graﬁcă, păstrându-se vizibilitatea elementelor.

TÂRNĂVENI

//

Manual de identitate vizuală - MIV

2. Logo + Slogan

Această variantă va ﬁ utilizată atunci când spațiul alocat aﬁșării este redus și micșorarea identității vizuale duce la distorsionare sau
lipsa vizibilității. În acest caz va ﬁ folosit doar logo-ul și sloganul.
Proporțiile logo-ului și a sloganului rămân aceleași ca în forma completă. Însă, culoarea textului sloganului va ﬁ aurie, precum sticla
și paharul din siglă.
Exemplu de materiale: Pixuri, memory stick-uri, șnururi pentru ecuson și alte materiale mici.
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Variante de utilizare incorectă
Variantele de prezentate mai jos nu sunt acceptate și nu sunt
recomandate spre a ﬁ utilizate în nici un context.

X
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X

24

TÂRNĂVENI

X

X

X

X

//

Manual de identitate vizuală - MIV

25

X

X

X

X

X

X

X

X

26

X

X

X

X

X

X

X

X

27

Speciﬁcații cromatice
COLOR
Culorile reprezintă un aspect extrem de important în crearea
unei identități puternice și memorabile. De aceea, trebuie
asigurată reproducerea cu acuratețe a culorilor speciﬁce
brandului și trebuie evitată folosirea altor culori sau combinații
de culori decât cele speciﬁcate în acest manual.

CMYK: 99-84-13-55
RGB: 15-34-82
HEXA: #0F2252
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ALB/NEGRU
În situațiile când printarea și/ sau utilizarea logoului în varianta
color va ﬁ imposibilă, poate ﬁ utilizată - cu deosebită atenție varianta alb/negru.
Este de preferat, însă, a ﬁ evitată folosirea variantei alb/negru a
identității de brand.

CMYK: 0-20-60-20
RGB: 215-181-109
HEXA: #D7B56D
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80% 20
60% 40
50% 50
25% 75
0% 100

0% 100
25% 75
50% 50
60% 40
80% 20
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Dimensiunea minimă recomandată
Înălțimea minimă acceptată a identității de brand este de 15 mm
pentru varianta completă, formată din logo, siglă și slogan.
Pentru varianta simpliﬁcată formată doar din logo și slogan,
dimensiunea minimă acceptată este de 4mm.
Aceste dimensiuni trebuie respectate întocmai recomandărilor,
pentru a păstra în bune condiții structura graﬁcă a logoului,
claritatea acestuia, precum și lizibilitatea textelor din componență.

15mm

15mm

4mm

4mm
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Spațierea minimă recomandată
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Păstrarea integrității logoului impune ca acesta să nu ﬁe suprapus
cu alte elemente graﬁce. De asemenea, este obligatorie menținerea
unei zone minime de spațiere în jurul identității vizuale, conform
descrierii de mai jos.

Municipiul Târnăveni

Municipiul Târnăveni

Excepție de la regula prezentată mai sus, poate ﬁ făcută atunci când
identitatea de brand este utilizată singură.
Exemplu: Proﬁle picture facebook sau ﬂuturaș.
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Fonturi
În ceea ce privește utilizarea fonturilor, cel mai important aspect
este reprezentat de lizibilitatea textelor. Astfel, mărimea fontului,
lățimea coloanelor, textul în spărtură (text alb peste un fundal
colorat sau peste o imagine închisă la culoare), textul peste
imagine, toate acestea se vor realiza astfel încât lizibilitatea textului
să nu ﬁe alterată.

Times new roman

Fontul Times New Roman este un font instalat
cu sistemele de operare. Este un font comun și
prezent pretutindeni.
A fost ales acest font pentru a ﬁ ușor de folosit
pe orice calculator, de oricine, fără a ﬁ nevoie de
instalarea unor fonturi speciale pe ﬁecare
calculator pe care se elaborează materiale de
prezentare a brandului.
Mai mult decât atât, Times New Roman este un
font cu diacritice.
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Normal
Bold
Italic
Bold-Italic
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Times new roman / Normal

AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWYZ
aăâbcdefghiîjklmnoprsștțuvwyz
0123456789 ’“;:<>?!@#$%^&*()_+=~`}{[]\|

Times new roman / Bold

AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWYZ
aăâbcdefghiîjklmnoprsștțuvwyz
0123456789 ’“;:<>?!@#$%^&*()_+=~`}{[]\|

Times new roman / Italic

AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWYZ
aăâbcdefghiîjklmnoprsștțuvwyz
0123456789 ’“;:<>?!@#$%^&*()_+=~`}{[]\|

Times new roman / Bold-Italic

AĂÂBCDEFGHIÎJKLMNOPRSȘTȚUVWYZ
aăâbcdefghiîjklmnoprsștțuvwyz
0123456789 ’“;:<>?!@#$%^&*()_+=~`}{[]\|
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05
Template-uri
Indicațiile prevăzute în MIV trebuie respectate inclusiv
pe template-urile aferente documentelor și
instrumentelor oficiale de comunicare și promovare.
Astfel, identitatea vizuală se va regăsi nealterată pe
toate acestea: foi cu antet, cărți de vizită, prezentare
PPT, plicuri de corespondență, scrisori oficiale și alte
documente specifice.

34
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1. Antet
2. Cărți de vizită
3. Plicuri de corespondență
4. Comunicat de presă
5. Ecuson
6. Diplomă
7. Prezentare Power Point

În acest capitol sunt prezentate o serie de materiale
generale pe care UAT Târnăveni le va folosi
preponderent.
Pornind de la acestea, pe parcurs, pot fi elaborate și
altele, în funcție de necesități, ținând cont de
specificații acestui capitol.

35

1. Antet
0.5 - Template-uri

Foile cu antet vor conține obligatoriu
următoarele elemente vizuale:
> Logo-ul Târnăveni, Stema
Municipiului. Pot ﬁ folosite împreună
sau doar logo-ul Târnăveni;
> Datele de contact.

Foile cu antet se vor tipări pe hârtie
albă, netexturată, cu o greutate maximă
de 90g/mp.
Fontul folosit este Times New Roman,
dimensiunea generală de 10, spațiere de
6pt (before & after)

160mm

30mm

25mm

25mm

242mm

Municipiul Târnăveni

36

25mm
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2. Cărți de vizită
0.5 - Template-uri

Cărțile de vizită vor ﬁ printate pe carton
de minimum 300 g/mp și vor ﬁ laminate
mat față/verso.

Pe o faţă va ﬁ textul în limba română,
pe cealaltă tradus în engleză.
Dimensiunea cărții de vizită va ﬁ de
90x55mm.

90mm
45mm

45mm

Sorin Megheșan
55mm

Primar - Municipiul Târnăveni
Piaţa Primăriei nr. 7,
Târnăveni, judeţul Mureş
+4 0755 555 555
+4 0265 443 400
oﬃce@primariatarnaveni.ro
www.primariatarnaveni.ro

Sorin Megheșan
Mayor - Târnăveni Municipality
7, City Hall Square
Târnăveni, Mureş County
+4 0755 555 555
+4 0265 443 400
oﬃce@primariatarnaveni.ro
www.primariatarnaveni.ro

38
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3. Plicuri de corespondență
0.5 - Template-uri

În comunicarea scrisă ce necesită
utlizarea unor plicuri de corespondență
vor ﬁ utilizate doar plicuri care conțin

elementele de identitate ce respectă
prezentul MIV, conform exemplelor
ilustrate în continuare.

Pentru alte dimensiuni ale plicurilor, se
vor folosi aceleași prevederi ca la
variantele prezentate mai jos,

FORMAT DL

110mm

220mm

Piaţa Primăriei nr. 7,
Târnăveni, judeţul Mureş
+4 0265 443 400
oﬃce@primariatarnaveni.ro
www.primariatarnaveni.ro
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FORMAT A4

41

4. Comunicat de presă
0.5 - Template-uri

Șablonul pentru comunicatul de presă
are la bază foaia cu antet.
Pentru o comunicare unitară se va
utiliza forma prezentată mai jos.

42
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5. Ecuson
0.5 - Template-uri

Ecusonul este un element de prezentare
și identiﬁcare.
În funcție de dimensiunea aleasa, se va
respecta aranjarea elementelor ca în
simlarea de mai jos.

Se va ține cont de poziționarea pe
verticală a informațiilor.
Ecusonul poate ﬁ folosit la întâlniri
oﬁciale, târguri și expoziții, prezentări.

SORIN
MEGHEȘAN
Primarul Municipiului Târnăveni

44

6. Diplomă
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0.5 - Template-uri

Diploma va avea dimensiunea A4
landscape și va ﬁ printată pe un carton
mat de cel puțin 300g/mp.

DIPLOMĂ

Municipiul Târnăveni

DE PARTICIPARE

Se acordă Domnului/ Doamnei

Prenume & Nume
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur pretium ex eget magna laoreet, vel porttitor
risus ultricies. Suspendisse porttitor egestas mi vel iaculis. Pellentesque scelerisque ipsum vel lectus dictum, at
aliquam dui ornare. Nunc pretium feugiat dui, et pellentesque massa ultricies id.

22.08.2017

SORIN MEGHEȘAN

DATA

PRIMAR

45

7. Prezentare PowerPoint
0.5 - Template-uri

Șablonul pentru prezentarea power
point a fost realizat cu ajutorul Slide
Master. Acest lucru este recomandat
pentru a ﬁ folosit cu ușurință.
De asemenea, au fost setate culorile și
fonturile speciﬁce.

46
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06
Materiale de
prezentare
& promovare
Identitatea vizuală se va regăsi în formă nealterată
inclusiv pe materialele de prezentare utilizate în
promovarea sau pe durata evenimentelor de brand sau
la care Municipiul Târnăveni participă.

48
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1. Mapă de prezentare
2. Afiș
3. Roll-up
4. Spider & Desk
5. Fluturaș
6. Steaguri
7. Door hanger
8. CD/ DVD
9. Wallpaper PC & Telefon
10. Facebook - Cover & Profile picture
11. Fotografii - Utilizare
12. Totem

În acest capitol sunt prezentate o serie de
materiale generale pe care UAT Târnăveni le va
folosi preponderent.

Materialele de prezentare și promovare sunt
variate. Indiferent de forma acestora, identitatea
de brand trebuie folosită ținându-se cont de
prevederile manualului de identitate.

Pornind de la acestea, pe parcurs, pot fi elaborate
și altele, în funcție de necesități, ținând cont de
specificații acestui capitol.

49

1. Mapă de prezentare
0.6 - Materiale de prezentare & promovare

Mapa de prezentare va ﬁ printată pe
carton de minimum 300 g/mp, cu fante
pentru cărțile de vizită și va ﬁ laminată
mat față/verso. Grosimea mapei va ﬁ de
4-5 mm, iar dimensiunile ﬁnite vor ﬁ
220x315 mm.

445mm

315mm

220mm

50

220mm
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2. Aﬁș
0.6 - Materiale de prezentare & promovare

Aﬁșul de prezentare va ﬁ personalizat în
funcție de evenimentul pe care urmează
să-l anunțe.

52

În plan central superior, va ﬁ prezentat
logo Târnăveni.
Dimensiunea aﬁșului va ﬁ de minim A4.

3. Roll-up
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0.6 - Materiale de prezentare & promovare

Roll-up de prezentare va ﬁ personalizat
în funcție de evenimentul pe care
urmează să-l anunțe.

În plan central superior, va ﬁ prezentat
logo Târnăveni.

53

4. Spider & Desk
0.6 - Materiale de prezentare & promovare

Spiderul și desk-ul va ﬁ personalizat în
funcție de evenimentul sau subiectul pe
care trebuie să-l comunice.

54

Pentru un impact crescut desk-ul va ﬁ
personalizat doar cu logo-ul Târnăveni.

5. Fluturaș
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0.6 - Materiale de prezentare & promovare

Designul ﬂuturaşului va ﬁ făcut elaborat
în funcție de evenimentul sau subiectul
pe care doreşte să-l comunice.
Dimensiunile pot ﬁ variante iar tipărirea
va ﬁ făcută pe un suport de hârtie de cel
puţin 130g/mp.

ZILELE MUNICIPIULUI

TÂRNĂVENI

18-20
AUGUST 2017
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6. Steaguri
0.6 - Materiale de prezentare & promovare

Steagurile pot ﬁ de mărimi și forme
diferite. De birou, interior, exterior,
pană, drepte etc.
În funcție de formă și dimensiune vor ﬁ
personalizate cu cel puțin logo-ul
Târnăveni.

56

TÂRNĂVENI

//

Manual de identitate vizuală - MIV

57

7. Door hanger
0.6 - Materiale de prezentare & promovare

Door hangerele pot ﬁ realizate în
vederea comunicării evenimentelor.
Fiind diferite prin formă și mărime, vor
ﬁ personalizate cel puțin cu logo-ul
Târnăveni, printate față verso pe un
carton de cel puțin 150g/mp.

58

8. CD/ DVD
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0.6 - Materiale de prezentare & promovare

59

9. Wallpaper
0.6 - Materiale de prezentare & promovare

Identitatea vizuală va ﬁ comunicată
inclusiv pe materialele digitale, prin
variante adaptate ﬁecărui instrument /
mediu de comunicare în parte: desktop,
dispozitive mobile.

60

10. Facebook
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0.6 - Materiale de prezentare & promovare

Prezența online a devenit obligatorie
pentru orice entitate care dorește să
comunice rapid publicului țintă.
În acest sens au fost elaborate și
elementele principale pentru contul de

facebook, rețeaua socială cu cea mai
mare prezență în rândul populației din
România.

61

11. Fotograﬁi
0.6 - Materiale de prezentare & promovare

Fotograﬁile utilizate în comunicarea de brand vor ﬁ
fotograﬁi de înaltă calitate, care surprind elemente sau
scene din sfera brandului (valori, sentimente, obiecte,
situații etc).

62

63

12. Totem
0.6 - Materiale de prezentare & promovare

Totemul va ﬁ realizat față verso, cu o
înălțime totală de 5metri.
Dimensiuni ﬁnite: H: 5metri, lățime:
1.5m, adâncime: 30cm.
Cadru totemului va ﬁ realizat din țeavă
metalică pătrată de minim 50x50mm.

Pe exterior va ﬁ realizat din pexiglas de
minim 4mm, personalizat direct sau cu
folie tipărită, laminată.
Dacă totemul este în apropierea unei
surse de curent, pe interior pot ﬁ

introduse benzi cu leduri pentru a ﬁ
luminat noaptea.
Totemul va ﬁ montat pe un soclu de
beton de cel puțin 1 metru înălțime.

300mm
1.500mm

4.000mm
1.000mm

64

Totem

Soclu de beton
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07
Materiale
promoționale
În acțiunile de promovare sau în activitățile de protocol
vor fi utilizate numai materiale personalizate cu
elemente de identitate ce respectă prezentul MIV,
conform simulărilor ilustrate în continuare.

66
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1. Articole textile
2. Sticlă de vin
3. Pungă de cadou
4. Căni
5. Brichete
6. Memory-Stick
7. Pixuri
8. Agende
9. Calendare de birou & perete
10. Globuri de Crăciun
11. Baloane

În acest capitol sunt prezentate o serie de
materiale generale pe care UAT Târnăveni le va
folosi preponderent.
Pornind de la acestea, pe parcurs, pot fi elaborate
și altele, în funcție de necesități, ținând cont de
specificații acestui capitol.

Materiale promoționale sunt variate. Baza de
personalizare trebuie să fie aceeași. Singurele
elemente obligatorii indiferent de produsul ce va
fi personalizat sunt:
- Prezența logo-ului, urmărindu-se dimensiunea
minimă acceptată și formele de utilizare corectă;
- Culoarea produsului: Alb sau albastru.

67

1. Articole textile
0.7 - Materiale promoționale

Articolele de îmbrăcăminte utilizate în
cadrul evenimentelor de brand sau
oferite drept cadouri de protocol vor ﬁ
personalizate cu elemente de identitate
ce respectă prezentul MIV, conform
simulărilor ilustrate în continuare.

68

Obiectele vestimentare vor ﬁ
personalizate în primul rând cu logo-ul
Târnăveni. În funcție de eveniment pot
ﬁ adăugate și alte elemente graﬁce
speciﬁce.

69

2. Sticlă de vin
0.7 - Materiale promoționale

Târnăveni - Degustă Transilvania.
Pot ﬁ realizate sticle de vin
personalizate care să ﬁe făcute cadou
invitaților veniți din alte zone
geograﬁce.

70

Designul etichetei poate ﬁ unul general
având cel puțin logo-ul Târnăveni sau
tematic, cum ar ﬁ zilele orașului.

Dimensiunea etichetei va ﬁ stabilită în
funcție de forma sticlei și posibilitatea
de imprimare și lipire. Eticheta va ﬁ
tipărită pe o hârtie de bună calitate sau
pe hârtie normală laminată mat.

3. Pungă de cadou
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0.7 - Materiale promoționale

Va ﬁ personalizată cel puțin cu logo-ul
Târnăveni. Culoarea poate ﬁ albă sau
albastră.

71

4. Căni
0.7 - Materiale promoționale

Vor ﬁ personalizate cel puțin cu logo-ul
Târnăveni. Culoarea poate ﬁ albă sau
albastră.
Modelul cănilor va ales în funcție de
preferințe.

72

5. Brichete
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0.7 - Materiale promoționale

Vor ﬁ personalizate cel puțin cu logo-ul
Târnăveni. Culoarea poate ﬁ albă sau
albastră.
Modelul brichetelor va ales în funcție
de preferințe.
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6. Memory-Stick
0.7 - Materiale promoționale

Vor ﬁ personalizate cel puțin cu logo-ul
Târnăveni. Culoarea poate ﬁ albă sau
albastră.
Inscripționarea va ﬁ făcută prin gravură
laser sau print UV policromie.

74

Modelul memory-stick-urilor va ales în
funcție de preferințe.

7. Pixuri
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0.7 - Materiale promoționale

Vor ﬁ personalizate cel puțin cu logo-ul
Târnăveni. Culoarea poate ﬁ albă sau
albastră.
Inscripționarea va ﬁ făcută prin gravură
laser sau print UV policromie.

Modelul pixurilor va ales în funcție de
preferințe.
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8. Agende
0.7 - Materiale promoționale

Agendele personalizate pot ﬁ realizate
în cel puțin 2 metode:
1. Agenda predeﬁnită unde se va
personaliza doar coperta cu logo-ul
Târnăveni. În acest caz coperta trebuie
să ﬁe albastră.

76

2. Agenda personalizată 100%, unde se
va personaliza coperta, policromie,
precum și paginile din interior.
Legarea poate ﬁ făcută cu arc metalic
(Varianta 1) sau broșare (Varianta 2).
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9. Calendare de birou & perete
0.7 - Materiale promoționale

Calendarele realizate la ﬁnalul anului
pot ﬁ făcute în numeroase forme și
dimensiuni.
Calendarele vor ﬁ personalizate cu cel
puțin logo-ul Târnăveni și datele de
contact.

78

Dacă formatul ales permite, pot ﬁ
folosite și fotograﬁi ale obiectivelor
importante din Municipiul Târnăveni.
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10. Globuri de Crăciun
0.7 - Materiale promoționale

Vor ﬁ personalizate cel puțin cu logo-ul
Târnăveni. Culoarea poate ﬁ albă sau
albastră.
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11. Baloane
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0.7 - Materiale promoționale

Vor ﬁ personalizate cel puțin cu logo-ul
Târnăveni. Culoarea poate ﬁ albă sau
albastră.
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Notes
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Notes

EDIŢIA: I
PUBLICARE: August 2017
Conţinutul acestui material este proprietatea Municipiului Târnăveni.
© Foto: Ciprian Răduţ - www.ciprianradut.com

