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  نی مفهوم به مخاطب ک ی  یالقا یدور تا کنون از نشانه ها برا   یاز گذشته ها

  ی و تحوالت اساس  ر ییروش دچار تغ  ن یکردند. با گذشت زمان ا یاستفاده م

کنند. انواع   یم  اد ی لوگو  ی که امروزه از آن به عنوان طراح  یشده است، به طور 

ها دارد. لوگوها در   آن   نگیکسب و کارها و برند یدر معرف  یی به سزا  ری لوگو تاث

با انواع لوگو   د یخواه یشوند. اگر م  یم ی طراح یمتفاوت یانواع و سبک ها

 .دی همراه باش   یآب  انوسی با شرکت اق ان یتا پا دی آشنا شو  شتریب

 

 ست؟ یلوگو چ انواع

 انواع لوگو 
 تیم تحریریه اقیانوس آبی 
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که لوگو   دیبهتر است ابتدا بدان می انواع لوگو بپرداز یاز آنکه به معرف  شیپ

باشد.   ینشانه و آرم م یاست که به معن  نی کلمه الت ک ی. لوگو در واقع ستیچ

نوشته   ا ی  ری تواند به صورت تصو یاست که م  یکیگراف یهمان آرم نشان  ایلوگو 

به صورت کامال خاص و   یهر کسب و کار   یاز هر دو باشد که برا  یبیترک ا یو 

  یمعرف یروش ها  نی تر یو کاربرد  ن یتر ج یشود و از جمله را  یم یطراح ژهیو

 .شود  یبرند محسوب م

 

ماندگار   ی برا  ی توان گفت که لوگو نماد مختصر هر کسب و کار  ی م یعبارت به

لوگو جذب مخاطب   یطراحاز  ه یو اول  ی است. هدف اصل یشدن در اذهان عموم 

رو رنگ و نوع    ن یکسب و کار مد نظر است. از ا  یزمان ممکن برا ن یدر کوتاه تر 

مخاطبان هدف را   د یتوانب د یبا استفاده از آن با را ی مهم است، ز  اری آن بس ی طراح

درآمد   ش یتواند ضمن افزا ی. استفاده از لوگو مدیی خود جذب نما نس یزی به ب

 .به شما کمک کند زی ن گر ید  یها  نه یاز زم ی ار ی در بس

 

 م؟ ی انواع لوگو را بشناس د یبا چرا

 الزم است که با انواع سبک لوگو  نی کارآفر ک ی  ای طراح و  ک یبه عنوان   شما 

Types of logos است که    از یطراح ن ک ی. به عنوان دیآن آشنا شو  ی و کاربردها

با   نکهیا  ا یو  دیکن ی گو مد نظر را طراحبا توجه به خواسته کارفرما نوع لو د یبتوان

خود   ی کارفرما ی لوگو را برا نی رآن بهت  یعلم به انواع سبک لوگو و کاربردها

 .دیخلق کن
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لوگو، آرم   یبا شناخت سبک ها  دی بتوان دی با  زی به عنوان کارفرما ن نیهمچن

آن سبک را   د یو از طراح بخواه  دی ده ص یمناسب کسب و کار خود را تشخ

  یحرفه ا ی برندساز  ی نوع لوگو را برا  نی بهتر دی آنکه بتوان ی . برادینما  ی طراح

  د ینه مشورت کنیزم  نی فرد متخصص در ا ک ی بهتر است که با  د یخود انتخاب کن

به   م یتوان یم یآب انوس ی. ما در اقدیکن افت یممکن را در جی نتا   نی بهتر دی تا بتوان

 :میلوگو مشاوره ارائه کن نیانتخاب بهتر   یشما برا

 

 لوگو   یطراح   گان ی را   مشاوره

 لوگو  انواع

ها و    یژگیو  کی شود که هر   یانجام م ی مختلف یانواع لوگو به روش ها ی طراح

 .اشاره نمود  ریتوان به موارد ز یدارند. از جمله انواع لوگو م  یخاص  اتیخصوص

 

 مونوگرام   لوگو 

  ل یرا تشک ی هست که معموال حروف اول نام تجار  ییهانوع لوگو آرم ن یا

  ی نسبتا طوالن ی ها. آنها مخفف نام چند کسب و کار معروف با نامدهندیم

از آنها به استفاده    کی به خاطر سپردن، هر  یکلمه برا 3  ای   2هستند. با داشتن  

  ن ی ا ی برا نی . بنابرادانآورده ی برند رو ییاهداف شناسا  یاز حروف اول خود برا 

نشان دادن سازمان خود   ی ها برااست که از مونوگرام یها کامال منطقوع شرکتن

 .استفاده کنند
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  یهوانورد یتوان به ناسا اشاره نمود که عالمت اداره مل یلوگوها م  نی جمله ا از

 .راحت تر است اریاست و به ذهن سپردن آن بس  ییو فضا 

 

 ی پوگراف ی تا  ای Wordmark لوگو

کسب و کار تمرکز   ک ینام  ی بر فونت است که تنها بر رو  یمبتن یلوگو کی  ن یا

داشته   ی شرکت نام مختصر و مشخص  ک یکه  یکه زمان دی دارد. حتما قبول دار 

مثال   ک ی گوگل  ی. لوگوکنندیواقعاً خوب کار م Wordmark یباشد، لوگوها

 .است wordmark یخوب برا

 

را   دهد یرا که کسب و کار شما انجام م ی جوهر کار شما،  ی فونت انتخاب د یبا

و   زی تم ی هادارند از فونت ل یمد تما  یهانشان دهد. به عنوان مثال، برچسب

 .دارند ی استفاده کنند که ظاهر قشنگتر  یفیظر
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  یپوگرافیتا  یشود. در لوگو  یگفته م ز ین ی پوگرافیتا  ینوع لوگو، لوگو  ن یا  به

که اصل   دی قلم انتخاب کن  کی  دی نام برند شما است و شما با یتمرکز بر رو

 .ثبت کند یکسب و کاررا به خوب 

 

  ییکه احساس باال  فی ظر یاز قلم ها  شتر ی مد ب یعنوان نمونه در برچسب ها به

  یو دولت ی حقوق ی است که در آژانس ها یدر حال  نی شود. ا ی دارند استفاده م

  ت یتر که حس امن نی و سنگ ی سنت  ی ه از متن هابه استفاد لی تما شتریب

 .کنند یدارند استفاده م یشتریب

 

 ی ر یتصو  لوگو 

به   ری عکس، ارزش هزار کلمه دارد؟ پس استفاده از تصاو ک یکه  د یدار  قبول 

در لوگوها   کی . گرافدیخود را منتقل کن  امیکه پ دهدیفرصت را م  ن ی شما ا

شده با متن    ب یترک ا یمستقل  ،یکاربرد  ای  ینیتزئ ده،ی چیپ ا یساده   تواند یم

  ی تجرب تیفی ک ا یخود محصول   ندهینما  دیبا  ر یآل، تصاو  دهی باشد. در حالت ا

 .مرتبط با کسب و کار شما باشند

https://oghyanooseabi.com/?utm_source=oghyanooseabi&utm_medium=pdf&utm_campaign=pdf+uri&utm_content=pdf+link&utm_term=oghyanooseabi.com


 

 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

. هنگام استفاده از  کنندیاستفاده م  یانتزاع  ری اوقات لوگوها از تصاو یگاه

  کی  ا یداستان    کی خود را به  یها دهیا  شودیم هیمتعارف توص ری غ ر یتصاو

که هر   دیداشته باش اد ی. به  دیاحساس در رابطه با محصول خود متصل کن 

  یمعن ن یبه ا  باشد،و قابل انطباق  ر یپذاسیمق دی با دیکنیکه استفاده م یری تصو

  ا ی اندازه داد   ریی تغ ی مواد مختلف برندساز  ی اندازه آن را برا توان یکه م

 .دکر یی و شناسا ی بندقالب

 

در نظر   د یکه با ی زیچ  نی تر یاصل  یری عالمت تصو کیهنگام استفاده از    در 

  یم ی همواره در شرکت شما باق را ی . ز دی کن یاست که انتخاب م  یری تصو د یریبگ

.  دیفکر کن دیکن ی که انتخاب م یریاز تصو   یگسترده تر م یبه مفاه د یماند و با

  ی معنا د یخواه  یم ا یآ  د؟یکن ی با نام برند خود باز  د یخواه یبه عنوان نمونه م

  …؟ و   دیکن  خته یرا بر انگ  یاحساس  د یخواه ی م ای داشته باشد؟ آ ی تر قیعم

 .دارد  تی اهم اری بس ری انتخاب تصو  یری تصو ی در لوگو نی بنابرا

 

 ی انتزاع  ی لوگو 
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  نکهیا ی لوگو به جا نی هستند.در ا یانتزاع   یلوگوها یریتصو یاز لوگوها ینوع

  یبرا ی انتزاع ی فرم هندس  ک یاستفاده شود از    صی قابل تشخ  ری تصو ک یاز 

لوگو،   ی. مانند همه نمادهاشودیشما استفاده م ی تجار  یها تینشان دادن فعال

واحد   ر ی تصو کی را در   ماش   یآنها نام تجار  را ی بوده ز  دیمف  اریبس یعالئم انتزاع

 .کنندیفشرده م

 

استفاده    یانتزاع ی قابل درک از اشکال و فرم ها یلوگو ی لوگوها به جا نی ا  در 

کسب و کار را به مخاطبان منتقل   امی خاص پ یبه شکل بیترت  ن یکنند و به ا  یم

  ان ی مشتر  عی در جذب سر یی نقش به سزا ی انتزاع ی. انواع لوگو ندینما یم

  داس یو آد یپپس یتوان به لوگو شرکت ها ی لوگوها م ن یدارند. از جمله ا

 .اشاره نمود
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 لوگو مسکات   ای طلسم  لوگو 

مصور را نشان   تی شخص  کی است که   ییهالوگو مسکات آرم ای طلسم  لوگو

  کی کننده هستند و و سرگرم ی طلسم معموال رنگارنگ، کارتون ی. لوگودهدیم

 .برند هست جاد ی ا ی برا یعال یراه  یراه مناسب و عال

 

کسب و کار شما   انگر یاست که نشان دهنده و ب ت یشخص   ک یدر واقع  مسکات 

ارتباط برقرار   ن ی تواند به صورت رودررو با مخاطب  یم تی شخص  نی باشد. ا یم

 .باشد ا ی اش   ای و  وانی تواند انسان، ح یم  ت یشخص  نی . ادینما

 

خواهند   یباشد که م ییشرکت ها ی برا یعال یتواند انتخاب یسبک لوگو م  ن یا

کنند. لوگو   جاد یخارج از آن ا یخانواده و کودک و حت هی سالم بر پا ی فضا  کی

سرگرم کننده است. از    ل یدل ن یو رنگارنگ دارد به هم یکارتون  یمسکات سبک

 .اشاره نمود  توز یچ و توان به لوگو چاکلز  یسبک م  نی لوگوها در ا نی معروف تر
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 ی ب ی عالمت ترک   لوگو 

  یاز لوگو یقیلوگوها تلف نی است. ا یبیترک یاز انواع لوگو، لوگوها  گرید یکی

  ا یو   ر یکلمه و تصو  کی از  یبیتواند ترک  یعالمت م ن یهستند.ا یری و تصو پی تا

و متن را در کنار هم   ر ی توان تصو ی صورت که م نی باشد. به ا  یعالمت انتزاع

  یکرد. لوگوها جاد ی ا جذاب خاص و  ی ریادغام نمود و تصو با هم   ای قرار داد و 

برند   ت یدر تقو  یی بسزا ری همه جانبه هستند و متن و نماد تاث یانتخاب  یبیترک

  یشد و بازده  دیرو بهتر در ذهن افراد ماندگار خواه  ن یشما دارند. از ا  یتجار 

 .دارد  یفوق العاده ا

 

 

 مال ی ن ی م  لوگو 

انواع لوگو است. منظور از لوگو    یخالقانه در طراح ی کردیرو   سمیمالینیم

است.    یهندس   یشکل ها  نی و کاهش هنر به ساده تر ناتیحذف تزئ  مالینیم

که   ستیبه آن معنا ن نی است. اما ا  شتری سبک الهام گرفته از اصل کمتر ب  ن یا

و شکوه   ییبای ز  ی سادگ  ن یساده هستند. بلکه در ع ا ی خام و  مالینیم یلوگوها

کنند و آن ها را برجسته   هیدارند بدون آنکه به عناصر کم عمق تک یصخا

 .ندینما
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 ا ی پو   ی لوگو 

  ا یاست. منظور از آرم پو  ا یپو یدارد لوگو ی ادی از لوگو که طرفداران ز  ینوع

  ن یشکل، رنگ و عبارت آن وجود داشته باشد. چن  ریی تغ ییاست که توانا ی آرم

لوگوها معموال از   نی نمود. در ا  جادی ا  یخاص ی ها  نهیتوان با زم یرا م  ییلوگوها

 .شود  ی چند آرم استفاده م

 

دهد   ی م ریی خود را تغ یعنوان مثال، گوگل اغلب شکل، رنگ ها و فونت لوگو به

خودتان   دیده کند. شما با مناسبت خاص استفا کی  تیاهم  انی ب ی تا از آن برا

در ظاهر    یمکرر  راتیی تغ ن یکسب و کارتان به چن یلوگو ا ی که آ د یده  صی تشخ

 .ریخ  ای دارد  ازی خود ن
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 ست؟ یانواع لوگو چ تیعوامل موفق نیتر مهم

قرار دهد و نظر آن ها    ری تواند مخاطبان را تحت تاث  یلوگو موفق به شدت م کی

توان به به سرعت   یلوگو موفق م ک ی  یها یژگی و ن یرا جلب کند. از مهم تر

و    یقو  ،یرقبا، منسجم بودن، سادگ  ری بودن از سا ز یبودن، متما ص یقابل تشخ

 .معتبر بودن اشاره نمود

 

  د،یو سف اهی شود که در حالت س   یم ی طراح ی موفق به نحو  یلوگو ک ی  یعبارت به

خود را حفظ   تی کوچک و بزرگ همچنان بتواند جذاب یزهای سا  ،یرنگ  ی حالت ب

  ی شگیهم یلوگو موفق و حرفه ا  ک ی کند و نظر مخاطبان را به خود جلب کند. 

 .انقضا ندارد  خیاست و تار
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 انواع لوگو  نهیمتداول در زم سواالت

 شود؟   یم ن ییع انواع لوگو چگونه ت مت یق .1

نقش دارند مثال لوگو توسط چه   یاری لوگو عوامل بس یطراح  مت یق  نیی تع  در 

  ای آماتور است و   لنسر،یطراح فر ای شود؟ آ  یخواهد طراح یم  ی مجموعه ا ای  یکس

 کار را انجام دهد؟  ن ی خواهد ا  یم ی معتبر و حرفه ا  یغاتیآژانس تبل  کی

 

انجام   ی تر ن ییپا  مت یانواع لوگو را با ق  یطراح لنسرها یافراد آماتور و فر  معموال

رفع   ی شود معموال برا  یم ی افراد طراح ن یکه توسط ا  ییدهند. لوگوها  یم

  یبرا یمطلوب نهیتواند گز یمجموعه مناسب است و نم کی  ه یاول ی ازهاین

 .باشد نگیبرند

رو    ن یدهند، از ا  ی انجام م ی ترباال  متیلوگو را با ق ی طراح  یحرفه ا ی ها  آژانس

اعالم نمود و با توجه به سبک    قیلوگو را به صورت دق یطراح  مت یتوان ق ینم

  ییمتفاوت ها  یها مت یکننده آن ق یلوگو و تجربه فرد طراح و مجموعه طراح

  د یحتما با د یکسب و کار موفق داشته باش  ک ی  دیآنکه بتوان ی خواهد داشت. برا

ضمن در نظر گرفتن   ن ی بنابرا د،یلوگو خاص و منحصر به فرد انتخاب کن  کی

 .دیمجموعه معتبر بسپار  کی کار را حتما به  ن یلوگو ا  یمناسب طراح مت یق

 

  یآب  انوسی به شرکت اق یحضور  ا یو   نی به صورت آنال دیتوان یلوگو را م ی طراح

  تی ده و به آن هوکسب و کار خود را متحول کر یحرفه ا یلوگو  کی و با  دی بسپار 

 .دی ماندگار شو  یدر اذهان عموم شهی هم ی تا برا د یببخش
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

 

 داد؟ ر ییتوان نوع لوگو را تغ  ی م ای آ .2

دارند، اما همچنان با همان   یطوالن ی وجود دارد که سابقه ا ی ادی ز  ی ها  شرکت

درخشند. در واقع اگر   ی خود در ذهن مردم ماندگار شده اند و م  یمیقد یلوگو

عالوه   د،ینده رییآن را تغ  گریو د دیلوگو ثابت آغاز کن ک یخود را با  ت یشما فعال

احساس ثبات و مورد اعتماد   ناسند،ش   یشما را با آن لوگو م  گر یمردم د  نکهیبر ا

 .شود  یبودن شرکت به آن ها منتقل م

 

داد و با   ریی توان لوگو را تغ یکه هرگز نم ستیآن ن یبه معن موضوع  نی ا البته

  ک ی. به عنوان مثال دیده  ر ییلوگو را تغ د یتوان یتوجه به نوع کسب و کارتان م

 .دهد یم ر ییلوگو و نماد خود را تغ نستاگرامی شرکت بزرگ مانند ا 

 

 دارد؟  رکسب و کا ت یدر موفق ی ریچه تاث یحرفه ا یلوگو .3

  ت یاز اهم جهیدهد، در نت یآن را شکل م ت ی سازمان هو  ای شرکت  ک ی لوگو

و   یا  هیرنگ ها، خطوط پا   دی با  یحرفه ا ی طراح کی برخوردار است. در  ییباال 

هماهنگ باشند تا بتوانند   گر یکدیشوند کامال با  یطرح ها که به کار برده م

 .آن مجموعه به وجود آورند ی موثر را برا غات یتبل ک ی  طیشرا

 

معنا و   یخاص بوده، دارا دی شوند، با  یطراح ی لوگو اگر به صورت حرفه ا ع انوا

بکشد.   ری آن مجموعه را به تصو  یارزش ها ی باشند و به خوب  کیسمبول یمفهوم
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 .دی سر بزن    اقیانوس آبیما، حتما به    ی ها مقاله    ر یسا   ده مشاه   یبرا 

در ذهن   شهی داشته باشد تا هم یساده ا   ار یبس ی طراح  دیحال با  ن یاما در ع

 .مخاطبان ماندگار شوند

 

 یانیپا سخن

  تی در موفق یو جذاب نقش مهم ی حرفه ا یلوگو ک یانواع لوگو و داشتن   ی طراح

کسب و کار   یبرا  ی است که فرد  از ی رو ن ن ی کسب و کارها و برندها دارد. از ا

  انی در م یخاص و منحصر به فرد انتخاب کند تا بتواند به خوب  یلوگو کی خود 

ذهن آن ها  در  و د یرقبا بدرخشد و نظر مخاطبان هدف را به خود جلب نما

 .ماندگار شود

 

  یبه طراح ازمندین د یدار  یخاص و بزرگ  یبزرگ و استراتژ یکسب و کار  اگر

  ن ی فعال در ا  یحرفه ا ی آن را به شرکت ها  د یبا د،یهست تانیلوگو ی حرفه ا

و وقت   د ینشو  یطراح ی مجدد برا  نه یتا مجبور به پرداخت هز دی بسپار  نهیزم

 تان تلف نشود.
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