
Logo Variation



مهم ترين عنصر کسب و کار دیجی کاال 
رضایت مشتريانش است. همه  هدف و 
برنامه ريزی های ما ســـاختن یک تجربه 
لذت بخش برای مشـــتريانمان و نقش 
بســـتن لبخنـــد رضایت روی صـــورت آن

 هاست.

بـــه همین خاطـــر این لبخنـــد را در مرکز 
اصلی ترين المان که حرف D هست قرار 
دادیم تا همیشـــه به یاد داشته باشیم 

دنبال چه چیزی هستیم.



logo Construction



45° Gradiant

CMYK      0 81 52 0
RGB         240 88 100
HEX         #f05864

CMYK   13 97 65 0
RGB      213 43 79
HEX       #d52b4f

CMYK      0 90 60 0
RGB         239 62 86
HEX         #ef4056

logo gradiant
طیف رنگ قرمز نشـــانه D  شـــامل سه 
رنگ اســـت. رنگ روشن تر از قرمز دیجی
 کاال در سمت چپ و پایین و قرمزه تیره تر 

از رنگ دیجی کاال برای باال سمت راست.
این طیـــف رنگی با زاویـــه ۴۵ درجه قرار 

می گیرد.

هرگز لوگو را مجددا اجرا نکنید و از فایل 
اصلی استفاده بفرمایید.



logo colors
رنگ های لوگـــو 

لوگو تنها در قالب های رنگی استفاده 
می شـــود که در اینجا نشان داده شده 
اســـت. رنگی (به همراه ســـایه روشن)، 
سیاه و معکوس تمام سفید در زمینه های 

رنگی یا تصویر. 

لبخند به نمایش درآمده در D در قالب
 هـــای رنگی و ســـیاه همیشـــه یه رنگ 
سفید اســـت و در قالب سفید هم رنگ 
زمینه زير لوگو بـــه نمایش در می آید. از 

تغییر رنگ لبخند بپرهیزيد.

وقتی از معکوس ســـفید لوگو در رنگ 
پس زمینه یا تصویر اســـتفاده می شود 
اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی 
پس زمینه تیره باشـــد تا دیده شدن و یا 

خوانایی آن تحت تاثیر قرار نگیرد. 



English
Logotype



Farsi
Logotype



CMYK      0 90 60 0
RGB         239 62 86
HEX         #ef4056

Logotype color
رنگ  لوگـــو 

در نســـخه رنگی نوشـــتار بـــه رنگ قرمز 
دیجی کاال  است و نسخه های مختلف از 

رنگ نباید استفاده شود.

رنگـــی  کـــد  دارای  دیجـــی کاال   قرمـــز 
مشخص اســـت و اســـتفاده رنگ های 

دیگر مجاز نیست.



logotype colors
رنگ های لوگـــو 

لوگو تنها در قالب های رنگی استفاده 
می شـــود که در اینجا نشان داده شده 
اســـت. رنگی (به همراه ســـایه روشن)، 
سیاه و معکوس تمام سفید در زمینه های 

رنگی یا تصویر. 

  اگـــر در موقعیتـــی نمی تـــوان مطابقت 
دقیق رنگ ها صورت گیرد، نسخه سیاه 
و یا سفید معکوس باید مورد استفاده 
قرار گیرد.  نسخه تک رنگ فقط در مواردی 
اســـتفاده می شـــود کـــه از نظـــر تولید 

محدودیت وجود داشته باشد.

وقتی از معکوس ســـفید لوگو در رنگ 
پس زمینه یا تصویر اســـتفاده می شود 
اطمینان حاصل کنید که به اندازه کافی 
پس زمینه تیره باشـــد تا دیده شدن و یا 

خوانایی آن تحت تاثیر قرار نگیرد. 



لوگو از دو بخش تشـــکیل شـــده است 
لبخنـــد).  دی  و  دیجـــی کاال  (نوشـــته 
هرکدام از بخش هـــای لوگو به صورت 

جداگانه مجاز به استفاده هستند. 

لوگو تنها در دو نســـخه وجـــود دارد و 
اســـتفاده از هیچ نســـخه دیگری مجاز 

نیست:

* لوگو انگلیسی (لوگو استاندارد)
* لوگو فارسی

 لوگو انگلیســـی لوگو پیشنهادی برای 
اســـتفاده در تمامی موارد است و لوگو 
فارسی فقط برای در مواردی مجاز است 

که نیاز به نوشتار فارسی باشد.



Logo & Logotype
Vertical 
لوگو عمودی

لوگـــو افقـــی دیجـــی کاال همیشـــه در 
در  تنهـــا  قـــراردارد.  اســـتفاده  الویـــت 
صورتی که فضای کافی برای اســـتفاده 
از لوگـــو افقی وجود نداشـــته باشـــد،  

استفاده از لوگو عمودی مجاز است.



Logo & Logotype
Clearspace

X

0.5X

0.5X

X

0.5X

0.5X

فضای ممنوعه لوگـــو 

فضـــای پاک یا فضـــای ممنوعه تعريف 
شـــده برای لوگو به منظور بـــه حداکثر 
می باشـــد.  آن  بصـــری  قدرت  رســـاندن 
فضـــای خالی اطراف لوگـــو مانع تداخل 
هر عنصـــر گرافیکـــی بـــا یکپارچگی و 

خلوص آن می شود. 

این فضا برابر با یک دوم  ارتفاع حرف a از 
هر طـــرف لوگو اســـت. دســـتورالعمل 
مقابل فضـــای ممنوعه لوگو را نشـــان
 هیچ عنصر بصری درون 

ً
می دهد. لطفا

این مناطق قرار نگیرد.
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Logo & Logotype
Clearspace
فضای ممنوعه لوگو  عمودی

این فضا مشـــابه لوگو افقی برابر با یک
 دوم  ارتفـــاع حـــرف a از هـــر طرف لوگو 
فضای  مقابـــل  دســـتورالعمل  اســـت. 
 
ً
ممنوعه لوگو را نشـــان می دهد. لطفا
هیچ عنصر بصری درون این مناطق قرار 

نگیرد.



Logo & Logotype

Do

هنگام استفاده لوگو روی عکس زمینه زير لوگو باید ساده باشد.

هنگام استفاده از رنگ های با کنتراست پایین در کاربردهای 
همچون اینستاگرام حتما دقت شود که سایه زير لوگو به اندازه 

کافی لوگو را از پس زمینه جدا کند. در این شرایط حتما باید بخشی از 
لوگو روی زمینه سفید باشد.

هنگام استفاده از رعکس و تصاویری که لوگو رو تحت تاثیر قرار 
می دهد. تایپوگرافی لوگو را روی نوار سفید استفاده کرد. منحنی

 های سمت راست این نوار برگرفته از فرم D لوگو است.



Logo & Logotype

Dont’s

تغییر رنگ لوگو استفاده روی رنگ با کنتراست کم

تغییر جای لوگو و لوگوتایپاستفاده بر روی عکس های شلوغ و با کنتراست کم

استفاده در زاویه و حالت های نا متعارف.
تنها استفاده در زاویه ۴۵ درجه مجاز است.

استفاده هم زمان فارسی و انگلیسی

استفاده از نشانه بدون سایه بر روی زمینه رنگی با کنتراست پایین



X

X X

Logo partnership
همنشینی لوگو با 
لوگو برند های زيرمجموعه

در همنشـــینی برندها هـــر دو لوگو به 
صورت رنگی استفاده نمایش داده می
 شوند. همیشـــه لوگو دیجی کاال سمت 
چپ و لوگو دیگر در ســـمت راســـت قرار 

می گیرد.

ارتفـــاع لوگو ها بـــا هم برابر اســـت و با 
خطی هم ارتفاع با نشانه D از هم جدا 
می شوند. هر کدام از نشـــانه ها از این 

خط فاصله ای برابر با ارتفاع a دارند.



Logo partnership
همنشینی لوگو ب
شعار 

در همنشـــینی لوگو با شـــعار، شعار به 
رنگ قرمز دیجی کاال استفاده می شود.

ارتفاع شـــعار با ارتفاع حرف a اســـت و با 
خطی هم ارتفاع با نشـــانه D ، شـــعار و 
لوگو را از هم جـــدا می کند. هر کدام از 
عناصر از این خط فاصله ای برابر با ارتفاع 

a دارند.
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Y Y



24pxMinimum Size

30pxMinimum Size with Logotype

5mmMinimum Size with Logotype

4mmMinimum Size without sign

20pxMinimum Size without sign

از  باید  لوگو  از  استفاده  سایز  حداقل 
نمونه های روبرو پیروی کند.

با  مجاز   سایز  حداقل  آفالین  موارد  در 
نشانه ۵ میلی متر است و برای استفاده 
کوچکتر از آن، نشانه حذف خواهد شد. 
 ۴ لوگو،  نوشتار  مجاز  سایز  کوچکترين 

میلیمتر است.

در موارد آنالین، کوچیکترين سایز مجاز  
 ۳۰ کامل،  لوگو  از  استفاده  برای 
سایز در  استفاده  برای  است.  پیکسل 
نوشتار  از  می توان  آن  از  کوچک تر   های 
یا  و  پیکسل   ۲۰ ارتفاع  حداقل  با  لوگو 
نشان لوگو با حداقل ارتفاع ۲۴ پیکسل 

استفاده کرد.

Minimum Size
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