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01 Introducció



El manual de Branding té com a objectiu destacar i donar més visibilitat la marca 
d’identitat gràfica de la “Institución Pau Casals” davant dels seus clients, de manera 
que qualsevol que utilitzi, tingui notificació  o rebi un dels seus productes identifiqui 
i reconegui la marca i els valors que aquesta representa.

Per a aconseguir això s’ha decidit que la identitat gràfica de la marca aparegui en 
els elements de papereria propis de l’empresa i dels seus usuaris, en els elements 
de l’arquitectura dels centres i en els entorns digitals com ara el web o els butlletins 
electrònics.

Carles Amor
L’Hospitalet de Llobregat, Gener 2017



02 Papereria



Primera pàgina o portada d’un document. DIN A4 (210 x 297mm). 

Portada descàrrega



Pàgina general d’un documents amb capçalera i peu de pàgina. DIN A4 (210 x 297mm). Marges esquerra i 
dreta a 30mm i superior i inferior a 25mm. A color o blanc i negre.

Pàgina general

Mestre Candi 22 · 08901 L’Hospitalet de Llobregat · 93 337 19 62 · pau@paucasals.com

www.paucasals.com



Targeta

www.paucasals.com

Carles Amor Sureda
Formador

pau@paucasals.com
933.771.962 | 654.835.765 

Targeta de presentació de 90 x 50mm.



Sobres

Format 225 x 115mm els sobres sense finestreta i format estàndard DL 220 x 110mm els sobres amb fines-
treta. Imagotips a color o blanc i negre. 

institución pau casals

institución pau casals

Carrer Mestre Candi 22
08901 L’Hospitalet de LLobregat
Tel.: 933.371.962 · Fax: 933.363.899
pau@paucasals.com
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Carrer Mestre Candi 22
08901 L’Hospitalet de LLobregat
Tel.: 933.371.962 · Fax: 933.363.899
pau@paucasals.com
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Carpeta portafolis

Format de 470 x 310mm.

institución
pau

casals



Pendrive

Dos models: els colors gris i blau corporatiu.

www.paucasals.com



DVD

Dos models: colors gris i blau corporatiu



03 Arquitectura



Vinils

Vinils decoratius i informatius en portes, finestres i mobiliari general del centre.



Roll-up

S’utilitzaran Roll-ups per a informar de nous cursos, exposicions i de 
tot tipus d’esdeveniments.  Format de 800 x 2000mm.



Senyalística

Amb la senyalística s’informarà, orientarà i guiarà a les persones dels diferents espais dels centre, és a dir, 
aules, biblioteca, banys. El format és de 300 x 300mm.



04 Web



Home

Aspecte de la part superior de la pàgina inicial o home del web.



Butlletí electrònic

Exemple de butlletí electrònic (newsletter) de 
600px d’amplada.



Aspecte de la xarxa social facebook.

Facebook



Twitter

Aspecte de la xarxa social Twitter.





www.paucasals.com


