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Manual d’Identitat Corporativa

Maktub significa “estava escrit”, i vol transmetre’ns que és “el destí” qui determina i marca certes 
connexions de la nostra vida i la nostra ànima. També té el significat de “havia de passar”, sent 
una paraula sinònima de destí, un fet que no podia evitar-se.
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MAKTUB Surf Camp neix per ser un espai per a la pràctica esportiva i per al descans, tant del cos 
com de la ment. Una ubicació única a Tamraght, ciutat de la costa atlàntica del Marroc, on les 
condicions climàtiques i marítimes són propícies per a la pràctica del surf i moltes altres 
activitats socioculturals.

El nostre objectiu és ser la primera opció de turisme esportiu a la costa sud del Marroc, i a la 
vegada transmetre els nostres valors i la cultura de la zona a tots aquells clients que vinguin a 
formar part de l’experiència que els oferim, així com retornar al poble tot allò que estigui a les 
nostres mans.

Els nostres valors socials recauen en una sostenibilitat mediambiental i de promoció de la cultura 
àrab. Pel que fa als valors de desenvolupament, apostem per la comunitat, per no deixar enrere 
mai a ningú i per oferir oportunitats als que més ho necessitin, amb l’esport i la cultura com a 
vehicle conductor. Per últim, transmetrem als nostres clients els nostres valors per la tolerància, la 
multiculturalitat i la sensació de comunitat que sempre acompanya a la cultura del surf.

MAKTUB Surf Camp
Missió, visió i valors



5

El projecte MAKTUB no estaria complet sense la Fundació MAKTUB, que neix amb la idea d’ajudar 
als més vulnerables i desfavorits del nostre entorn, implicant al nostre públic i a tot el personal de 
les nostres instal·lacions a l’hora de compartir els nostres coneixements a través de diferents 
mitjans.

El nostre principal objectiu és potenciar la igualtat de gèneres en una societat encara poc 
tolerant, oferint els mitjans necessaris al gènere femení per tal de fer-lo més present en una 
pràctica esportiva encara encapçalada per homes. També volem plantar una petita llavor a tots 
els infants de la zona, oferint tallers de creixement personal per a nens i nenes que no disposen 
d’una educació escolar fins als 7 anys, i fer que a través de l’esport i el descobriment de noves 
cultures puguin aprendre i començar a formar-se amb antelació.

Apostem per la solidaritat, la integració, la igualtat i per a un millor desenvolupament i formació 
de les noves generacions, que al cap i a la fi són els que hauran de tenir cura del planeta i de la 
societat en la qual es troben.

Fundació MAKTUB
Missió, visió i valors
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El logotip de MAKTUB és la representació més inmediata de la nostra empresa, de la nostra gent i 
d’allò que fem per al nostre públic.

El logotip està format per una part textual, on 
apareix el nom complet de l ’empresa, 
destacant amb una lletra més negreta la 
paraula MAKTUB, l’eix principal al voltant del 
qual gira tot el projecte. D’altra banda trobem 
una representació gràfica d’una “M” què es 
forma unint dues taules de surf, que són 
diferents per tal de simbolitzar la diversitat, i 
els valors de multiculturalitat i comunitat tant 
presents en el surf i en MAKTUB.

MAKTUB Surf Camp
MAKTUB Logo
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Aquestes són les dues versions principals del logo de MAKTUB, ja que 
contenen l’isotip o imatge, i el logotip o part textual. La primera de les 
dues opcions està pensada per als fons clars, on el traçat fosc 
destacarà.

La segona versió està pensada per adaptar-se a aquells moments en 
què el fons és fosc, i per tant el traç més clar destacarà, com podem 
veure clarament en la segona de les imatges.

Aquí podem veure només l’isotip que representarà la nostra marca, 
en la seva versió clara i fosca. Aquest element està pensat per a 
marques d’aigua o com a element que inicia una comunicació per 
part de la marca, i mai pot fer-se servir per cap altra empresa.

MAKTUB Logo
Altres versions del logotip
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Per a l’isotip, què només pot fer-se servir per la pròpia empresa, cal seguir les següents 
indicacions de mida i espaiat:

- Reservat per a documentació pròpia de MAKTUB Surf CAMP i audiovisuals.

- S’ubicarà sempre a la part superior dreta del document, excepte en els casos     
audiovisuals, on s’ubicarà a la cantonada inferior dreta.

- Per a documents A5, la seva mida serà de 50px i el marge amb el full de 25px.

- Per a documents A4, la seva mida serà de 100px i el marge amb el full de 50px.

- Per a documents A3, la seva mida serà de 200px i el marge amb el full de 100px.

- Per a l’ús com a marca d’aigua en documents audiovisuals, la seva mida 
sempre serà de 100px, amb el marge lateral i a la part inferior del document de 
50px.

MAKTUB Logo
Emplaçament del logotip

50px

100px

50px

100px

25px

50px
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Ja hem parlat sobre com ha de ser la reproducció de l’isotip, 
quedant limitat a contingut creat per l’empresa, sent les úniques 
opcions les definides en l’anterior apartat del manual d’identitat. 
Per tant la mida mínima serà de 50px, i la màxima de 200px.

La versió completa del logotip de MAKTUB Surf Camp pot ser 
utilitzada tant per la mateixa empresa, com per qualsevol altra 
entitat o mitjà comunicatiu que necessiti referir-se a aquesta 
empresa. Així doncs, la seva mida mínima per a la seva reproducció 
en altres pàgines o documents web serà de  300px d’ample per 150px 
d’alçada.

Per a la seva reproducció en productes de marxandatge creat per 
MAKTUB, la seva mida mínima serà aquella en què el logotip no 
quedi distorsionat i sigui clarament reconeixible, adaptant-se al 
producte on hagi de ser reproduït.

MAKTUB Logo
Mides mínimes de reproducció
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Aquestes són les versions en blanc i negre del logotip complet i de l’isotip de MAKTUB Surf Camp. 
El seu ús queda restringit a situacions en les que sigui imperatiu no utilitzar cap altre color que 
no siguin el blanc o el negre.

No existeixen altres versions cromàtiques per al logotip de MAKTUB Surf Camp, així doncs, 
sempre s’haurà de fer servir una de les versions cromàtiques originals, ja sigui la creada per a 
fons clars o la pensada per a fons foscos. La única modificació permesa es la transparència de 
l’isotip que l’empresa pot sobreposar a productes audiovisuals, creant l’efecte marca d’aigua que 
quedarà explicat en la secció “Usos audiovisuals i RRSS”.

MAKTUB Logo
Versions en blanc i negre, i altres versions cromàtiques
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Nos

1. No moure la part textual.

2. No rotar el logotip.

3. No aplicar efectes.

4. No alterar l’ordre dels  
elements.

5. No colorejar el logotip.

6. No incomplir les directrius 
d’emplaçament del logotip 
en documents corporatius.

MAKTUB Logo
Usos no permesos del logotip
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3.

5.
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6.
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CMYK: C-15% M-8% Y-0% K-78%

RGB: R-17 G-35 B-56

HEX: #112338

Pantone: 289 C *Més aproximat

CMYK: C-11% M-5% Y-0% K-19%

RGB: R-177 G-193 B-206

HEX: #B1C1CE

Pantone: 5445 C *Més aproximat

MAKTUB Surf Camp
Colors corporatius
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MAKTUB Surf Camp
Tipografia

Comfortaa
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz

0123456789

Comfortaa Light

Comfortaa Regular

Comfortaa Semibold

Comfortaa Bold

La tipografia utilitzada per MAKTUB Surf Camp ajuda a reforçar la nostra identitat de la mateixa 
forma que ho fan el logotip i els colors corporatius.

Utilitzarem la tipografia Comfortaa de Google 
Fonts, una familia de caràcters de tipus 
“rounded”, amb un disseny pensat per a 
projectes professionals, però a la vegada 
propera i informal.

El tipus “Regular” serà l’utilitzat per al text comú, 
el tipus “Bold” queda reservat per a títols, i el 
“Semibold” es farà servir per a destacar paraules 
o frases dins del text comú. Per acabar, la versió 
“Light” queda reservada a usos exclusius de 
titulació, com en aquest manual d’identitat.
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MAKTUB Surf Camp
Senyalística corporativa

Definim també una senyalística per a a la senyalització dels espais i elements físics vinculats amb 
MAKTUB Surf Camp.

Veiem diferents exemples de senyalització d’espais, des d’un cartell 
amb la informació de totes les plantes de l’edifici MAKTUB, fins a 
senyals d’espais conrets com la “Reception” o els banys, i cartells 
indicadors d’espais amb la seva fletxa d’indicació de direcció.



Senyalística corporativa
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MAKTUB Surf Camp



16

MAKTUB Surf Camp
Papereria

Veiem a continuació diferents exemples de papereria corporativa de MAKTUB Surf Camp, com un 
full comunicatiu DIN-A4 format vertical, un DIN-A5 format apaïsat, un sobre o una tarjeta de visita.



Marxandatge
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MAKTUB Surf Camp

Tota la roba que MAKTUB proporcionarà als seus treballadors, així com tota aquella que sigui 
distribuïda al públic, està feta amb materials sostenibles, i prodïda d’una forma ética.



18

MAKTUB Surf Camp
Marxandatge



Tamraght, Marroc
@maktubsurfcamp

www.maktubsurfcamp.com


