
Manual d’Identitat Corporativa



Aquest manual reuneix les eines bàsiques per 
al correcte ús i aplicació gràfica de la marca 
HAPPYWAVE en totes les seves possibles expressions. 
Ha estat ideat pensant en les necessitats de totes 
aquelles persones responsables d’interpretar, 
articular, comunicar i aplicar la marca en els seus 
diferents àmbits.
El correcte i consistent ús de la marca HAPPYWAVE 
contribuirà que aconseguim els objectius 
d’identificació i reforç de la mateixa.
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A. 
SIMBOLOGIA BÀSICA
Per a evitar resultats no desitjats en la posada en pràctica de 
la marca HAPPYWAVE, s’han de seguir una sèrie de normes 
genèriques.

La marca HAPPYWAVE està construida a base d’un símbol, un 
logotip, i colors corporatius que s’hauran de respectar per tal seu 
ús correcte.



A1. 
LOGOTIP CORPORATIU
El logotip és l’identificador de 
la marca d’ús comú en totes 
les aplicacions i anirà sempre 
acompanyat del símbol, mai 
sense ell.

En alguns casos també anirà 
acompanyat de la frase 
comercial que s’utilitzarà per 
algunes aplicacions concretes: 
“Banyadors originals com mai 
havies vist”.

LogotipSímbol



A2. 
RETICULAT DE LA MARCA
Es mostra la marca sobre reticula modular i en una relació de 
mesures respecte a X per tal d’establir una guia de referència 
que estableixi les proporcions adequades de cada element per 
a la seva reproducció en qualsevol suport.

0,9x

0,9x

4,8x



A3. 
DECLINACIONS DE LA MARCA
Les declinacions de la marca conformen tota la 
seva arquitectura.
Aquestes són les diferents formes en que es 
presenta la marca HAPPYWAVE en impressió i 
que han d’ajudar a la seva aplicació més òptima 
en qualsevol suport i forma.

La forma horitzontal s’haurà d’entendre com la 
d’ús preferent.



A4. 
ICONOGRAFIA WEB
Aquestes són les diferents icones en que es pot presentar la marca 
HAPPYWAVE en format web i que han d’ajudar a identificar-la de 
forma clara.



A5. 
ÀREA DE SEGURETAT I 
REDUCTIBILITAT
Per assegurar l’òptima aplicació i 
percepció del logosímbol en tots els 
suports i formats, s’ha determinat una 
àrea de seguretat que estableix una 
distància mínima respecte als textos 
i elements gràfics, en impressió és 
equivalent a la meitat de l’amplada 
de la lletra W del propi logotip; i en 
versió web serà d’un ample del 120%.

La mida mínim al que el logotip pot ser
reproduït és a 35 mm d’ample en 
impressió, i per la versió web 20 píxels 
d’ample..

35mm  20px

100%

120%

- Impressió:

- Impressió:

- Web:

- Web:



A6. 
COLORS CORPORATIUS
Les referències de color de HAPPYWAVE són els 
Pantones aquí especificats. 
Si les condicions d’impressió no permeten 
l’ús d’aquests, el logotip podrà ser imprès en 
quadricromia, o en negre.

Aquests són els dos colors principals de la marca i els 
que han de predominar.

PANTONE 284C
CMYK: C: 55%, M: 19%, Y:0%, K:0%
RGB: R:108 G:173 B:223
HEX: #82addc

PANTONE 2736C
CMYK: C: 100%, M: 91%, Y:0%, K:0%
RGB: R:35 G:62 B:153
HEX: #304095 



A7.
TIPOGRAFIES CORPORATIVES
La tipografia utilitzada en el logotip és la 
COPASETIC, i aquesta només s’utilitzarà pel 
logotip i per textos concrets i breus, ja que 
alguns caràcters que inclou no faciliten la 
lectura.

La tipografia corporativa usual és la família 
Century Gothic. Aquesta serà la tipografia 
d’ús genèric i obligada en tots els suports i 
documents, ja siguin interns com externs.



B. 
NORMES PER AL BON ÚS
Per a evitar resultats no desitjats en la posada en 
pràctica de la marca HAPPYWAVE s’han de seguir 
una sèrie de normes genèriques.

El valor d’una marca depén en gran mesura de la 
disciplina en la seva aplicació.

Amb l’objectiu de no debilitar el missatge visual 
de la marca és fonamental evitar els efectes 
contraproduents en la seva aplicació.

Un ús desordenat de la identitat visual crea confusió, 
i repercuteix molt negativament en el perfil de la 
marca i en la percepció que el públic ha de tenir 
dels seus valors i serveis.

Ordenar i aplicar de forma correcta la marca 
és garantia de que transmetrà perfectament la 
jerarquia dins del conjunt de la imatge corporativa.



B1.
VERSIONS DE LA MARCA
Sempre que sigui possible s’aplicarà la marca en la 
seva versió principal. 
En el cas que no sigui possible per raons tècniques es 
farà servir la versió en blanc i negre.

Versió principal en negatiu:

Versió en blanc i negre:Versió en negre:

Versió en blanc i negre negatiu:Versió en blanc:

Versió principal:



B2.
APLICACIONS SOBRE FONS
La màxima visibilitat, llegibilitat i contrast han 
d’assegurar-se en totes les aplicacions.

Si la marca s’ha d’aplicar sobre fons no corporatius o 
fotografies, s’haurà de triar la millor opció en funció de 
la lluminositat del fons o aplicar-se en blanc o negre.



B3.
USOS INCORRECTES DE LA MARCA
La correcta aplicació de la marca és la que s’ajusta a 
les indicacions d’aquest manual.

A continuació es mostren alguns exemples d’usos in-
correctes que modifiquen la marca:

1. No variar el gruix del traçat del logotip.

2. No utilizar cap color diferent als especificats.

3. No modificar la forma de la marca o ometre part de 
la mateixa.

4. No canviar les proporcions de la marca.

5. No reduir ni ampliar el tamany dels elements que 
conformen la marca.



B4.
EXPRESSIÓ TEXTUAL DE LA MARCA
Quan la marca es trobi mecanografiada, s’escriurà 
tal i com es mostra en l’exemple.5. No reduir ni 
ampliar el tamany dels elements que conformen 
la marca.

Escriptura correcta           

Exemple de com s’ha d’escriure la marca HAPPYWAVE

Escriptura incorrecta           

Exemple de com NO s’ha d’escriure la marca HAPPY WAVE

Exemple de com NO s’ha d’escriure la marca HAPPY-WAVE

Exemple de com NO s’ha d’escriure la marca Happywave

Exemple de com NO s’ha d’escriure la marca happywave

Exemple de com NO s’ha d’escriure la marca HappyWave



C. 
APLICACIONS DE LA MARCA
Per tal d’evitar resultats no desitjats en la posada en 
pràctica de la marca en diferents suports s’ha de seguir 
una sèrie de normes genèriques.

Ordenar i aplicar de forma correcta la marca és garantia 
de que transmetrà perfectament la jerarquia dintre del 
conjunt de la imatge corporativa.



C1.
PAPERERIA CORPORATIVA
Aplicació de la marca HAPPYWAVE en 
papereria corporativa.



C2.
CARPETA CORPORATIVA
Aplicació de la marca HAPPYWAVE en 
carpeta corporativa.



C3.
FAX
Aplicació de la marca HAPPYWAVE en fax.



C4.
SOBRES
Aplicació de la marca HAPPYWAVE per 
a sobres.



C5.
BANYADORS
Aplicació de la marca HAPPYWAVE en els 
banyadors de la marca.




