




 Acest document reprezinta un scurt ghid de utilizare a 
elementelor care compun identitatea Craiovaforum. 
 El se adreseaza atat celor care lucreaza cu, sau  
pentru craiovaforum cat si partenerilor sau oricarei 
persoane care apreciaza ceea ce reprezinta craiovaforum 
si vor sa foloseasca simbolurile craiovaforum in diverse 
materiale publicitare sau de sustinere.

02.CF Logo

06.Culorile Craiovaforum

08.Iconitele Craiovaforum

12.CF Speech Bubble

14.Fonturile Craiovaforum

18.Postere Craiovaforum

20.Materiale imprimate



      Logoul reprezinta punctul central al identitatii 
craiovaforum. Acesta trebuie folosit urmand cateva reguli 
simple exprimate in continuare in acest document.

      01.PRINT Varianta de print a 
logoului va fi folosita pentru toate 
materialele imprimate incluzand 
publicatii, bannere publicitare, 
postere, flyere sau produse per-
sonalizate.

 02.SCREEEN Aceasta 
varianta a logoului va 
fi folosita pentru toate  
materialele digitale cum 
ar fi site-uri, bannere web 
sau prezentari multimedia.

            03.CORECT Variante de utilizare corecta a logoului  craiovaforum. De   preferat   este 
    prima varianta pe fundal alb insa daca este neaparat nevoie logoul craiovaforum poate fi 
asezat, in varianta negativa, si pe un fundal colorat. De preferinta culoarea de fundal a logoului 
craiovaforum, in varianta negativa, este culoarea albastra, definita in continuare ca si Albastrul 
Craiovaforum

         04.INCORECT Logoul craiovaforum nu trebuie rotit sau deformat, nu se accepta modificari 
de genul bevel, emboss sau drop shadow aplicate logoului craiovaforum. Logoul craiovaforum 
trebuie asezat mereu pe un fundal de o singura culoare insa daca acest lucru nu este posibil 
 si logoul trebuie asezat pe o poza pozitionarea acestuia trebuie facuta in asa fel incat sa fie 
    usor de distins de fundal.

Toate 
materialele 

legate de logoul 
craiovaforum atat in 
variante raster cat si 

vectoriale pot fi gasite pe CD-ul 
de Identitate Craiovaforum in 

folderul LOGO
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        Logo-ul craiovaforum poate fi utilizat
in mai multe moduri in functie de spatiul disponibil 
si forma materialelor ce il contin.

    03.PATRAT  aceasta 
varianta scoate in evidenta 
simbolul craiovaforum, pro-
portia dintre acesta si text 
este mult mai mare decat 
in celelalte varinate de uti-
lizare

     01.ORIZONTAL varianta orizontala a logoului este 
si cea mai des intalnita . Aceasta este varianta oficiala a 
logoului si de preferinta, aceasta va fi folosita orinde acest 
lucru este posibil.

     02.VERTICAL varianta verticala se adreseaza spati-
ilor inguste. Oricare dintre cele doua modele de asezare 
verticala pot fi folosite insa este preferata prima varianta 
deoarece aceasta pastreza unitatea elementelor ce com-
pun logo-ul.
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01.Culorile de baza
     Culorile de baza ce 
      alcatuiesc identitatea 
      craiovaforum sunt: 

Albastru Craiovaforum  va fi folosit oriunde 
este posibil, aceasta este culoarea in jurul careia 
sa creat identitatea craiovaforum si este culoare 
care defineste cel mai bine din punct de vedere 
vizual tot ceea ce reprezinta craiovaforum.

Text craiovaforum sau Gri craiovaforum 
este culoare ce va fi folosita pentru peste 
tot, acolo unde este posibil, pentru text. 
De la orice material imprimat si pana la 
web tot textul de pe materialele legate de 
craiovaforum va avea aceasta culoare.

02.Culorile Secundare culorile secundare craiovaforum 
sunt culori deschise si prietenoase, acestea vor fi folosite 
pentru a defini diverse sectiuni sau servicii particulare  
oferite de craiovaforum. Logoul craiovaforum nu va avea 
niciodata aceste culori decat atunci cand este asociat cu o 
sectiune sau un serviciu particular oferit de craiovaforum.
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   Fiecare sectiune sau serviciu  
special craiovaforum este definit de cate o  
iconita specifica. 
    O parte dintre acestea, cat si  
modele de utilizare impreuna cu logoul 
si culorile secundare craiovaforum sunt 
prezentate in paginile ce urmeaza

Iconitele craiovaforum sunt simple, 
intr-o singura culoare, pentru a putea 
fi usor folosite in diverse ipostaze pe 
o multitudine de materiale atat in print 
cat si online.

Toate 
materialele 

legate de iconitele 
craiovaforum atat in 
variante raster cat si 

vectoriale pot fi gasite pe CD-ul 
de Identitate Craiovaforum in 

folderul ICONS
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   Moduri de utilizare a iconitelor craiovaforum.  In varianta vectoriala 
iconitele craiovaforum pot aparea fie de sine statatoare fie inpreuna cu 
logoul craiovaforum.

    01.LOGO Iconitele vor fi pozitionate numai in 
interiorul simbolului craiovaforum de o inaltime mai 
mica sau cel mult egala cu marimea textului.

    02.WEB In varianta pentru web iconitele craiova-
forum definesc fiecare cate o sectiune a forumului. 
Fiecare iconita are doua variante: 
 * varianta READ care defineste sectiuni 
 sau forumuri citite
 * varianta UNREAD ce defineste sectiuni 
 sau forumuri necitite
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READ UNREAD

READ UNREAD
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    Ca element principal de design in identitatea 
craiovaforum se distinge caseta de comuni-
care rotunda prezenta si in interiorul simbolului  
craiovaforum. Toate referinte catre acest element 
de design vor fi facute in continuare sub numele 
de „CF Speech Bubble”. 

01.NORMAL varianta 
simpla de o singura  
culoare de preferat  
Albastru Craiovaforum

02.OUTLINE in aceas-
ta varianta este vizibila 
numai linia exterioara 
sau conturul.

03.COMBINED varianta combinata de doua forme de dimensiuni foarte apropiate 
cu un mic decalaj pe orizontala fie in partea stanga sau in drepta. Cea de-a doua 
culoare folosita este albastru craiovaforum 70%

04.REVERSED varianta inversata 
a formei insa numai pe orizontala.
Varianta inversata pe verticala a 
formei nu este acceptata.

05.SpeechBubble Pattern 
Acest element poate fi folosit ca 
fundal la diverse materiale publici-
tare atat in print cat si online.

   Elementul CF Speech Bubble poate fi folosit in mai 
multe variante dupa cum urmeaza:

Toate materialele 
legate de CF Speech 

Bubble pot fi gasite pe CD-ul 
de Identitate Craiovaforum in 

folderul Speech Bubble
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  CFFont este fontul oficial craiovaforum.   
  Aceste este un font de tipul bold ideal  
pentru titluri si pentru scoaterea in evidenta 
a cuvintelor importante. 
   Acest font va fi folosit oriunde este posibil 
atât online cat si pe materiale promotionale 
imprimate.

 Fontul oficial craiovaforum  
contine deasemena şi 
caracterele diacritice 
româneşti putand astfel fi 
folosit atât in romaână cat 
si in engleză

02.CARACTERE SPECIALE Fontul oficial craiovaforum 
contine deasemenea doua caractere speciale reprezentand 
simbolurile din care este alcatuit logoul craiovaforum.
Atunci cand cele doua caractere sunt flosite impreuna este 
indicat, pentru a pastra proportiile logoului, ca marimea 
textului cu care este scris simbolul craiovaforum sa fie de 
aproximativ patru ori mai mare decat restul textului.
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Arial este fontul secundar 
craiovaforum si va fi folosit 
oriunde exista  blocuri mari 
de text

Familia de fonturi Arial a fost aleasa atat 
pentru simplitatea caracterelor cat si pen-
tru versatilitatea de care a dat dovada de-a 
lungul timpului. Acest font este prezent pe 
majoritatea calculatoarelor  si acest lucru 
il face ideal pentru mediul online.
Acest font contine si o varianta bold ce va 
fi folosita pentru accentuarea cuvintelor 
cheie in blocurile de text.

Toate  
materialele 

legate de Fonturile  
craiovaforum si folosirea 

corecta a acestora pot fi gasite 
pe CD-ul de Identitate 

Craiovaforum in folderul 
FONTS
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Fie ca este vorba de postere, afise, pliante 
sau fluturaşi imaginea craiovaforum trebuie  
asociata intotdeauna cu oamenii, cu comunitatea 
ce formeaza craiovaforum. Imaginile care vor 
fi prezente pe diversele materiale promotionale 
trebuie sa contina neaparat fete de oameni ferici-
ti, oameni “tineri” de toate vârstele, oameni care 
se simt bine fie in familie sau in oras cu prietenii, 
oameni care cumpara si vand, si nu in ultimul 
rand oameni de afaceri in pas cu tehnologia. 

Atunci cand materialele 
promotionale promoveaza 
o anumita sectiune sau 
servciu oferit de craiovafo-
rum, nu trebuie neglijate cu-
lorile si elementele grafice 
ce definesc acea sectiune 
sau serviciu.
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Materialele imprimate de tipul stationery sau cardurile 
de fidelizare sunt deasemenea elemente importante in 
definirea undei identitati vizuale solide si unitare.
Cartile de vizita si foaia cu antet trebuie sa contina atat 
logoul cat si simbolurile craiovaforum. 
Este deasemenea indicata folosirea  atat a fonturilor cat 
si a culorilor principale craiovaforum atunci cand este  
redactata o scrisoare oficiala.

Modelele oferite pot fi folosite 
ca atare sau pot fi modificate 
in functie de necesitate, atata 
timp cat se respecta regulile 
prezentate in acest manual 
de identitate.

Toate  
modelele si exmplele 
prezentate la capitolul  

materiale imprimate pot fi 
gasite pe CD-ul de Identitate 

Craiovaforum in folderul 
PRINTS
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