
Imatge Corporativa
Tipografia:

Títols: Poppins (24)
Subtítols: Poppins (16)
Subtítols 2: Josefin Sans
Textos de la web:
Textos de documents: Open Sans (11)

Aquestes són les tipografies que hem triat per utilitzar els nostres documents, en la
web, la app, presentacións …
Hem escollit aquesta selecció de tipografies perquè ens ha semblat que tenen una certa
harmonia entre elles, son simples, transmeten una sensació familiar i de tranquilitat.

Colors:

Hem escollit aquests color per representar a Melvin, la nostra empresa. El blau transmet
simpatia, harmonia, seguretat, calma i representa l’aigua en el nostre logo. El verd
transmet esperança, salut i naturalesa, representa la terra en el nostre logo. El color
taronja creiem que transmet alegria, felicitat, amabilitat, energia i vitalitat, en el nostre
logo representa el llapis que està relacionat amb l'educació.

La combinaciò d’aquests colors ens transmet un sensaciò d’harmonia i claredat.



Logo:

El logo de la nostra empresa representa una terra i un
llapis, com que els objectius de la nostra empresa són
educar i conscienciar als infants sobre el canvi climàtic i
com poder posar el seu propi granet de sorra per
canviar-ho, ens va semblar adient utilitzar aquests
símbols.

A més del logo principal hem creat un segon logo
semblant, així el nostre logotip es flexible depenent del
format en que el necessitem en cada moment.

Mascota de l’equip:

Mentres pensavem en la nostra empresa, se'ns va acudir
que podriem crear una mascota empresarial.

Com que la nostra empresa está enfocada als infants hem
dissenyat i creat en Melbin, un robot amb un aspecte molt
senzill i amigable amb  els colors de l’empresa que ajudarà
als nens petits a aprendre.

Nom de l’equip:

El nom del nostre equip és Melbin, el nom
de la nostra mascota.
Aques nom ens el hem inventat, i ens ha
semblat que quedava bé per a la nostra
empresa.


