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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Δημιουργήσαμε αυτόν τον οδηγό για να σας βοηθήσουμε να χρησιμοποιήσετε 
σωστά ορισμένα από τα βασικά στοιχεία του brand μας όπως τα χρώματα, τις 
γραμματοσειρές, τα εμπορικά σήματα, τις φωτογραφίες και άλλα στοιχεία μας. 
Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει στη διασφάλιση της συνέπειας 
της εικόνας μας παρέχοντας οδηγίες και πληροφορίες για το brand.
Δεν θα χρειαστεί πολύς χρόνος για την ανάγνωση.
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Μιλάμε με σιγουριά:

Αποφύγουμε τις μεγάλες, 
σκληρές λέξεις και την “επίσημη 
γλώσσα”. Οι λέξεις ρέουν φυσικά, 
με πεποίθηση. Αποφεύγουμε 
φράσεις όπως «φαίνεται σαν» και 
«σύμφωνα με». 

Μιλάμε με ενθουσιασμό:

Μένουμε θετικοί αποφεύγοντας 
τις συγκρίσεις που έχουν σκοπό 
για να εξυψώσουν μια ιδέα 
μειώνοντας μια άλλη. 

Μιλάμε απλά:

Ο λόγος μας είναι απλός και 
άμεσος. Επικοινωνούμε με τρόπο 
που γίνεται αντιληπτός, πιστευτός 
και μένει στο κοινό.

Σιγουριά δεν σημαίνει:

Αλαζονεία
Στενοκεφαλιά
Υπεροψία

Ο ενθουσιασμός δεν είναι:

Υποκρισία
Επιπολαιότητα
ΟΛΑ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
(στον γραπτό λόγο)

Απλά δεν σημαίνει:

Απλοϊκά (ελλιπής)
Ασάφεια

Jeff Bezos, Amazon founder

Your brand is what people
say about you when you’re

not in the room.

Ή ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Το εμπορικό σήμα ΚRAUSMANN® είναι από 
τα μεγαλύτερα στον τομέα του ερασιτεχνικού 
ηλεκτρικού εργαλείου. Από την πρώτη κιόλας 
στιγμή της προώθησης της ερασιτεχνικής 
σειράς εργαλείων KRAUSMANN® θέσαμε ως 
στόχο μας την κάλυψη των αναγκών του 
σύγχρονου αγοραστή και θεωρούμε επιτυχία 
την απόλυτη ικανοποίηση του. Πιστεύουμε 
ότι το πετύχαμε, αφού είμαστε σε θέση να σας 
παρουσιάσουμε μια ευρεία σειρά προϊόντων 
που συνεχώς εμπλουτίζονται ακολουθώντας 
πιστά τα αλματώδη βήματα της τεχνολογίας 
συνδυάζοντας την αυθεντικότητα με την υψηλή 
αισθητική, την εργονομία με το πιο σύγχρονο 
σχεδιασμό, την υψηλή ποιότητα με τις πιο 
ανταγωνιστικές τιμές παράλληλα όμως με τις 
ευρωπαϊκές και διεθνείς επιταγές ασφαλείας.

Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
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ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ

Έχουμε τρεις πυλώνες εργαλείων και 
εξαρτημάτων που ως βασική τους αρχή έχουν 
να παραμένουν πιστά στην εργονομία και 
την ποιότητα που χαρακτηρίζει όλη τη γκάμα 
ΚRAUSMANN®. Παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις 
καλύπτοντας κάθε ανάγκη του επαγγελματία 
και του ερασιτέχνη, ολοκληρώνοντας έτσι την 
ευρεία γκάμα προϊόντων ΚRAUSMANN®.
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ΤΟ BRAND ΜΑΣ

Το brand δεν είναι απλά το logo ή οι 
επαγγελματικές κάρτες. Δεν είναι λέξεις σε μια 
σελίδα ή εικόνες σε μια οθόνη. Δεν είναι μία 
διαφημιστική πινακίδα. Είναι όλα αυτά μαζί 
και πολύ περισσότερα. Το πιο σημαντικό, σε 
μια επωνυμία αφορά τους ανθρώπους. Όταν 
αλληλεπιδράτε με κάποιον, δεν θα θυμάται 
πάντα ακριβώς τη συνομιλίας σας. Αλλά θα 
θυμάται πάντα πώς τον κάνατε να νιώσει. Αυτό 
είναι το brand. 

Το logo μας είναι το πιο σημαντικό και 
αναγνωρίσιμο περιουσιακό μας στοιχείο. Γι αυτό 
έχει τεράστια αξία και το προστατεύουμε πολύ. 
Αφιερώστε λίγο χρόνο για να σκεφτείτε πώς θα 
το εφαρμόζετε για τις ανάγκες σας λαμβάνοντας 
υπόψιν τις πολύ σημαντικές οδηγίες του brand. 
Μπορείτε επίσης να δείτε παραδείγματα στους 
καταλόγους μας, στα διαφημιστικά μας φυλλάδια 
αλλά και στα επίσημα μας μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης σχετικά με την ενδεδειγμένη χρήση.
Η KRAUSMANN® προχώρησε σε μια παγκόσμια 
αλλαγή εμπορικού σήματος, η οποία οδηγεί σε 
ένα απλούστερο, νέο logo που αναβαθμίζει την 
εικόνα της σε όλα τα επίπεδα και τοποθετεί τη 
μάρκα στις ανάγκες της τρέχουσας εποχής.

Η σχεδιαστική ομάδα της εταιρείας που 
εργάστηκε προσεκτικά στον επανασχεδιασμό, 
κατέληξε στη συγκεκριμένη προσέγγιση ώστε να 
διατηρήσει την μεγάλη αναγνωρισιμότητα που 
έχει επιτύχει η μάρκα στην αγορά έως τώρα και 
παράλληλα να εκσυγχρονίσει την εικόνα της.
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ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Δώστε χώρο στο logo! Το KRAUSMANN® logo 
χρειάζεται επαρκή χώρο για να ξεχωρίζει με 
σαφήνεια και να προστατεύεται η ακεραιότητά 
του. Ο ελάχιστος ελεύθερος χώρος μετράται 
χρησιμοποιώντας το ύψος του γράμματος «Ν» 
που βρίσκεται στο logo. Τίποτα δεν πρέπει 
να παρεμβάλλεται σε αυτόν τον καθορισμένο 
ελεύθερο χώρο. Αν θέλετε μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε περισσότερο ελεύθερο χώρο 
από τον ελάχιστο.

Όταν το logo μειώνεται σε μέγεθος, είναι 
σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι παραμένει 
ευανάγνωστο και αναγνωρίσιμο. Για το λόγο 
αυτό, βεβαιωθείτε ότι το logo δεν είναι ποτέ 
μικρότερο από 1.5 cm ή 100 px σε πλάτος.

Το μικρό σήμα με το «Κ» χρησιμοποιείται κυρίως 
ως favicon, σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως αναγνωριστικό επωνυμίας ή 
ως εικόνα προφίλ σε κανάλια μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης. Να είστε προσεκτικοί σχετικά με το 
πού και πότε χρησιμοποιείται, επικοινωνήστε 
με την δημιουργική ομάδα της εταιρείας για 
καθοδήγηση αν έχετε αμφιβολία.

Μικρότερο μέγεθος (offline)

Favicon

Μικρότερο μέγεθος (online)

Μικρότερο μέγεθος (favicon)

1.5 cm 100 px

16 px

Ελάχιστος ελεύθερος χώρος
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DON’TS

DOS

Το logo δεν πρέπει ποτέ να επανασχεδιαστεί, 
να προσαρμοστεί ή να τροποποιηθεί με 
οποιονδήποτε τρόπο. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή 
της δομής, του χρώματος, των αναλογιών, 
των στοιχείων ή της κατεύθυνσης του. Για να 
διευκρινιστεί αυτό το σημείο παρουσιάζουμε 
μερικά από τα πιο πιθανά λάθη. Το εμπορικό σήμα

είναι από τα μεγαλύτερα στον τομέα 
του ερασιτεχνικού ηλεκτρικού 
εργαλείου.

Είναι σημαντικό για εμάς η εμφάνιση του logo 
να παραμένει σταθερή. Όταν χρησιμοποιούμε 
το logo, φροντίζουμε να μην βλάψουμε την 
ακεραιότητά του.

αφαιρείτε στοιχεία

Ποτέ δεν πρέπει να...

Πάντα πρέπει να...

αλλάζετε τα χρώματα προσθέτετε σκιές

το παραμορφώνετε

το τοποθετείτε σε πλαίσιο

κάνετε περίγραμμα

προσθέσετε κείμενο

διατηρείται στην αρχική του μορφή

χρησιμοποιήσετε gradients

αλλάζετε τη γραμματοσειρά

του δίνετε κλίση

το χρησιμοποιείτε σε μια πρόταση χρησιμοποιείτε προηγούμενες εκδόσεις

Τ Α  Κ Α Λ Υ Τ Ε Ρ Α  Ε Ρ Γ Α Λ Ε Ι Α  Τ Ή Σ  Α Γ Ο Ρ Α Σ
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ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ LOGO
OUR GRADIENTS OUR COLORS

Η νέα αισθητική αντικατοπτρίζει με επιτυχία 
την ποιότητα και την τεχνογνωσία που υπάρχει 
πίσω από το κάθε εργαλείο που ανήκει στην 
γκάμα KRAUSMANN®. Το logo έχει φιλική 
παρουσία, απομακρύνοντας το συναίσθημα 
της πολυπλοκότητας που αποπνέουν τα 
περισσότερα εργαλεία ηλεκτρικού ρεύματος. 
Ταυτόχρονα, ο νέος σχεδιασμός καταφέρνει να 
δημιουργήσει μια πολύ ξεχωριστή ταυτότητα.

Τα χρώματά μας είναι τόσο σημαντικά για εμάς 
όσο και το ίδιο το logo. Αποτελούν μέρος της 
προσωπικότητας του brand. Έχουμε καθιερώσει 
ένα βασικό χρώμα για το κύριο logo μας και τρία 
βασικά χρώματα για να ξεχωρίζουν τα logos 
ανάλογα με την κατηγορία του εργαλείου. Το 
χρησιμοποιούμε είτε στην απλή έκδοση του είτε 
με το tagline.

Το black & white logo το χρησιμοποιούμε μόνο 
όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα έγχρωμης 
εκτύπωσης. 

Tagline logo Black & white logo

R230 G231 B232
C0 M0 Y0 K10
#E6E7E8

R55 G55 B55
C69 M62 Y61 K55
#373737

R1 G1 B1
C75 M68 Y67 K90
#010101

R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
#FFFFFF

PANTONE COOL GRAY 8 C
R138 G138 B141
C48 M40 Y38 K3
#8A8A8D

R35 G31 B32
C0 M0 Y0 K100
#231F20

R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
#FFFFFF



KRAUSMANN® | Brand guidelines

10

Ψυχολογία των χρωμάτων

Το πορτοκαλί έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ψυχολογική 
σημασία, καθώς συνδυάζει τη δύναμη και την ενέργεια 
του κόκκινου με τη φιλικότητα του κίτρινου. Προάγει 
την αναζωογόνηση, τον θετικισμό και την αισιοδοξία. 
Το πορτοκαλί μπορεί να ενισχύσει την ενθάρρυνση, 
το κίνητρο και την ώθηση κατά τη διάρκεια μίας 
δοκιμασίας.

POWER TOOLS LOGO

Η σειρά ηλεκτρικών εργαλείων ΚRAUSMANN® 
Power Tools, η ΚRAUSMANN® ακολουθεί 
τον μοναδικό σχεδιασμό της ταυτότητας 
ΚRAUSMANN® με ξεχωριστό δικό της logo για 
να είναι γρήγορα αναγνωρίσιμη. Το βασικό 
χρώμα του logo είναι το Power Οrange και η λέξη 
KRAUSMANN® έχει το gradient του βασικού logo. 
Το χρησιμοποιούμε είτε στην απλή έκδοση του 
είτε με το tagline.

Το black & white logo το χρησιμοποιούμε μόνο 
όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα έγχρωμης 
εκτύπωσης. 

Το logo πάνω σε Power Οrange background το 
χρησιμοποιούμε σπάνια (αν όχι καθόλου).

OUR COLORS

Logo σε Power Orange background

Tagline logo

Black & white logo

POWER ORANGE
PANTONE 165 C
R255 G102 B27
C0 M74 Y94 K0
#FF661B

R35 G31 B32
C0 M0 Y0 K100
#231F20

R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
#FFFFFF
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Ψυχολογία των χρωμάτων

Πολύ μακριά από τα συνηθισμένα, το τιρκουάζ χρώμα 
είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αποχρώσεις 
στο χρωματικό φάσμα. Είναι ένα μείγμα μπλε και 
πράσινου και έχει όλες τις καλές ιδιότητες αυτών των 
δύο χρωμάτων. Στην ψυχολογία των χρωμάτων, το 
τιρκουάζ ελέγχει την ισορροπία και την σταθερότητα. 
Το τιρκουάζ ενσαρκώνει τη σταθερότητα, το ανοιχτό 
μυαλό, τη χαλάρωση και την πιστότητα.

DYNAMIC TOOLS LOGO

Μετά την επιτυχημένη σειρά ηλεκτρικών 
εργαλείων Power Tools, η ΚRAUSMANN® 
επεκτείνει τον τομέα δραστηριοτήτων της 
εισάγοντας δύο κατηγορίες προϊόντων στη 
γκάμα της. H μία από αυτές είναι η σειρά 
εργαλείων ΚRAUSMANN® Dynamic Tools. 
Διαθέτει εργαλεία χειρός και εξαρτήματα 
ηλεκτρικών εργαλείων.

Αυτή η σειρά εργαλείων και εξαρτημάτων 
ακολουθεί τον μοναδικό σχεδιασμό της 
ταυτότητας ΚRAUSMANN® με ξεχωριστό δικό 
της logo για να είναι γρήγορα αναγνωρίσιμη. 
Το βασικό χρώμα του logo είναι το Caribbean 
Sea Τurquoise και η λέξη KRAUSMANN® έχει το 
gradient του βασικού logo. Το χρησιμοποιούμε 
είτε στην απλή έκδοση του είτε με το tagline.

Το black & white logo το χρησιμοποιούμε μόνο 
όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα έγχρωμης 
εκτύπωσης. 

Το logo πάνω σε Caribbean Sea Τurquoise 
background το χρησιμοποιούμε σπάνια (αν όχι 
καθόλου).

OUR COLORS

Logo σε Caribbean Sea background

Tagline logo

Black & white logo

R35 G31 B32
C0 M0 Y0 K100
#231F20

R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
#FFFFFF

CARIBBEAN SEA
PANTONE 3258 C
R69 G194 B177
C65 M0 Y39 K0
#45C2B1
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Ψυχολογία των χρωμάτων

Ενώ το μπλε φέρνει στο νου εικόνες ουρανού και 
θάλασσας, είναι επίσης το χρώμα της γενναιότητας 
και της αφοσίωσης. Από την άποψη της χρωματικής 
ψυχολογίας, το μπλε είναι αξιόπιστο και υπεύθυνο. 
Είναι το χρώμα όλων αυτών που είναι σταθερά και 
αμετάβλητα.

HOME SOLUTIONS LOGO

Η άλλη σειρά είναι η ΚRAUSMANN® Home Solu-
tions. Διαθέτει έξυπνες λύσεις για το σπίτι, όπως 
ηλεκτρικό σκουπάκι, φακούς χειρός και κεφαλής, 
κ.α.

Αυτή η σειρά εργαλείων και εξαρτημάτων 
ακολουθεί τον μοναδικό σχεδιασμό της 
ταυτότητας ΚRAUSMANN® με ξεχωριστό δικό 
της logo για να είναι γρήγορα αναγνωρίσιμη. Το 
βασικό χρώμα του logo είναι το Denim Blue και η 
λέξη KRAUSMANN® έχει το gradient του βασικού 
logo. Το χρησιμοποιούμε είτε στην απλή έκδοση 
του είτε με το tagline.

Το black & white logo το χρησιμοποιούμε μόνο 
όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα έγχρωμης 
εκτύπωσης. 

Το logo πάνω σε Denim Blue background το 
χρησιμοποιούμε σπάνια (αν όχι καθόλου).

OUR COLORS

Logo σε Denim Blue background

Tagline logo

Black & white logo

R35 G31 B32
C0 M0 Y0 K100
#231F20

R255 G255 B255
C0 M0 Y0 K0
#FFFFFF

DENIM BLUE
PANTONE 2925 C
R0 G154 B221
C75 M75 Y0 K0
#009ADD
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Ψυχολογία των χρωμάτων

Η ψυχολογία των χρωμάτων είναι η μελέτη του πώς 
ορισμένα χρώματα επηρεάζουν την ανθρώπινη 
συμπεριφορά. Διαφορετικά χρώματα έχουν 
διαφορετικές έννοιες, συνειρμούς και ψυχολογικά 
αποτελέσματα που ποικίλλουν μεταξύ διαφορετικών 
πολιτισμών. Η ψυχολογία των χρωμάτων περιλαμβάνει 
τη χρήση της θεωρίας των χρωμάτων για τη 
διερεύνηση εννοιών όπως η αντίληψη των χρωμάτων 
και η επίδραση των χρωματικών συνδυασμών.

ΧΡΩΜΑΤΙΚΉ ΠΑΛΕΤΑ

Η χρωματική παλέτα μας αποτελείται από τη 
βασική γκάμα χρωμάτων των logos μας. Έχουν 
επιλεγεί για να συνεργάζονται ανεξάρτητα από 
την εφαρμογή. Τα χρώματα μας αποτελούν το 
θεμέλιο του brand. Επομένως, είναι σημαντικό 
να χρησιμοποιούνται και να αναπαράγονται 
σωστά ώστε να διασφαλιστεί η αναγνώριση του.

Για να υπάρχει ισορροπία στην εκφραστική 
φύση της βασικής παλέτας έχουμε δημιουργήσει 
μία δευτερεύουσα παλέτα. Αυτή η παλέτα 
αποτελείται από τρία χρώματα που είναι πιο 
ανοιχτοί τόνοι των χρωμάτων της βασικής, αυτά 
τα χρώματα τα χρησιμοποιούμε με φειδώ. Δεν 
πρέπει ποτέ να κυριαρχούν.

Η αποχρώσεις του γκρι μπορούν να 
συνδυαστούν με οποιοδήποτε από τα βασικά 
χρώματα για να δημιουργηθεί μια πιο 
εκλεπτυσμένη και σύγχρονη εμφάνιση με 
δυναμισμό.

PO
WER 
ORA
NGE

POWER ORANGE
PANTONE 165 C
R255 G102 B27
C0 M74 Y94 K0
#FF661B

CARIBBEAN SEA
PANTONE 3258 C
R69 G194 B177
C65 M0 Y39 K0
#45C2B1

DENIM
PANTONE 2925 C
R0 G154 B221
C75 M25 Y0 K0
#009ADD

APRICOT
R246 G139 B87
C0 M56 Y71 K0
#F68B57

CELADON
R127 G205 B193
C49 M0 Y29 K0
#7FCDC1

AQUA
R102 G179 B227
C56 M15 Y0 K0
#66B3E3
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ΟΙ ΥΦΕΣ ΜΑΣ

Οι υφές προσφέρουν βάθος και μια διάσταση 
“αφής” στo εικαστικό. Ο δημιουργικός 
συνδυασμός τους έχει τη δύναμη να μετατρέψει 
ένα μονότονο εικαστικό σε ελκυστικό. Οι 
υφές διάφορων υλικών μας ελκύουν γιατί 
έχουμε συνηθίσει να ανακαλύπτουμε τον 
κόσμο μέσα από τις αισθήσεις μας.Η υφή είναι 
ιδιότητα της επιφάνειας των αντικειμένων που 
αντιλαμβανόμαστε με την αφή και την όραση.

Για αυτό τον λόγο στα εικαστικά μας συχνά 
χρησιμοποιούμε μία ύφη αντί για φλατ χρώμα ή 
pattern. Η κάθε σειρά εργαλείων έχει τη δική της 
μοναδική ύφη που σχετίζεται με τη σειρά. Για τη 
σειρά εργαλείων POWER TOOLS έχουμε επιλέξει 
μία μεταλλική υφή, για τα DYNAMIC TOOLS ένα 
carbon pattern και τέλος για τα εργαλεία HOME 
SOLUTIONS ένα σκουρόχρωμο τοίχο.
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Ή ΧΡΉΣΉ ΤΟΥ LOGO ΣΕ BACKGROUND

Είμαστε περήφανοι για το logo μας, επομένως 
η αναγνωσιμότητα είναι απαραίτητη! Το 
KRAUSMANN® logo μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε διάφορα backgrounds που δεν επηρεάζουν 
την αναγνωσιμότητα ή τον αντίκτυπό του. Όλες 
οι εκδόσεις logos μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
εφόσον παρέχεται επαρκής αντίθεση. 

Χρησιμοποιήστε τη σκουρόχρωμη έκδοση 
του logo μόνο σε λευκό ή ανοιχτόχρωμο 
background. Χρησιμοποιήστε την ανοιχτόχρωμη 
έκδοση του μόνο σε μαύρο ή σκουρόχρωμο 
background. Το logo μπορεί να τοποθετηθεί 
πάνω σε μια σκουρόχρωμη ή ανοιχτόχρωμη 
περιοχή μιας φωτογραφιας όπου παρέχεται 
επαρκής αντίθεση. Σε περιπτώσεις που το 
background δεν βοηθάει να φαίνεται καθαρό 
το logo μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα φλατ 
χρώμα - άσπρο, μαύρο ή το βασικό χρώμα 
του logo - με μία διαγώνιο 51.56ο και να το 
τοποθετήσετε εκεί. Η διαγώνιος προκύπτει από 
το τρίγωνο που βρίσκεται πάνω από το Κ στο 
logo. Εάν το background έχει πολλά στοιχεία 
και είναι δύσκολο να διαβαστεί, συνιστούμε 
ανεπιφύλακτα τη χρήση διαφορετικής εικόνας. Ο 
στόχος είναι να διασφαλιστεί η οπτική προβολή 
του logo σε κάθε background.

Να είστε προσεκτικοί σχετικά με το πού και 
πότε το χρησιμοποιείτε, επικοινωνήστε με 
την δημιουργική ομάδα της εταιρείας μας για 
καθοδήγηση εάν είναι απαραίτητο. 

Σε ανοιχτόχρωμο background

Σε φλατ χρώμα με διαγώνιο 51.56ο 

Σε σκουρόχρωμο background

Σε background με πολλά στοιχεία
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UN1 POWER & BRUSHLESS

Η σειρά εργαλείων UN1 POWER, αποτελείται από 
εργαλεία που δουλεύουν με την ίδια μπαταρία. 
Για τη σειρά UN1 POWER έχουμε δημιουργήσει 
ένα logo για να είναι εύκολα διακριτή. Όταν 
μιλάμε για όλη τη σειρά χρησιμοποιούμε 
το γενικό logo, όταν αναφερόμαστε σε 
συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιούμε το logo 
που αναφέρει τα volt του εργαλείου. Όταν δεν 
υπάρχει η δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης 
χρησιμοποιούμε την black & white έκδοση.

Κάποια εργαλεία UN1 POWER έχουν τεχνολογία 
με υψηλής απόδοσης κινητήρα χωρίς ψύκτρες, 
και υπάρχει ειδικό logo για να τα ξεχωρίσει. 
Το BRUSHLESS logo το τοπεθουμε κοντά στο 
UN1 POWER logo αυτούσιο ή σε μαύρο πλαίσιο 
με διαγώνιες κοπές σε περίπτωση που δεν 
κάνει μεγάλη αντίθεση με το background. Το 
BRUSHLESS logo πρέπει σε ύψος να είναι τα 2/3 
του ύψους του UN1 POWER. Το black & white 
logo το χρησιμοποιούμε μόνο όταν δεν υπάρχει 
η δυνατότητα έγχρωμης εκτύπωσης. 

Δεν ξεχνάμε ότι εκτός από το UN1 POWER logo ή/
και το BRUSHLESS δεν πρέπει να παραλείψουμε 
να βάλουμε το KRAUSMANN® logo, όπου πρέπει 
να είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε μήκος από το 
UN1 POWER!

Black & white logo

Black & white 20V logo

Black & white 12V logo

Black & white logo

UN1 POWER

BRUSHLESS
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TAGS ΚΑΤΉΓΟΡΙΩΝ

Τις σειρές HOME SOLUTIONS και DYNAMIC 
TOOLS τις χωρίζουμε σε υποκατηγορίες ανάλογα 
τη χρήση των εργαλείων πχ. hand tools, cleaning 
κλπ. Δημιουργήσαμε category tags (ετικέτες) για 
να ξεχωρίζουν εύκολα και γρήγορα οι κατηγορίες 
των εργαλειων, η κάθε κατηγορία έχει δικό της 
tag με μοναδικό χρώμα.

Τα category tags τα χρησιμοποιούμε είτε μόνα 
τους σε ένα εικαστικό είτε κάτω από το logo. 
Όταν το category tag χρησιμοποιείται κάτω από 
το logo το μήκος του tag είναι ίσο με το μήκος 
του logo. Το ύψος είναι ίσο με τρεις φορές το 
ύψος του γράμματος “Ο” από τη λέξη tools (ή 
solutions). Η απόσταση του tag από το dynam-
ic tools (ή το home solutions) είναι ίση με την 
απόσταση που έχει το dynamic tools (ή το home 
solutions) από τη λέξη KRAUSMANN®.

Category tags
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SOCIAL MEDIA POST

Σε ένα εικαστικό για post στα social media 
ιδανικά τοποθετούμε το logo ή στην πάνω 
αριστερή πλευρά ή στην πάνω δεξιά πλευρά, 
επίσης αποδεκτή θέση είναι κεντρικά επάνω αν 
χρειαστεί για αισθητικούς λόγους. Σπάνια (έως 
ποτέ) τοποθετούμε το logo αριστερά, δεξιά ή 
κεντρικά στην κάτω πλευρά.

Δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ελεύθερο χώρο γύρω 
από το logo και να μην το κολλάμε στο τελείωμα 
του εικαστικού. Ο ελάχιστος ελεύθερος χώρος 
μετριέται και πάλι χρησιμοποιώντας το γράμμα 
“Ν” που βρίσκεται στο logo.

Όταν ανεβάζουμε ένα post στα social media 
μετά το κείμενο μας συνηθίζουμε να βάζουμε 
κάποια hashtags. Τα βασικά hashtags 
που χρησιμοποιούμε είναι: #Krausmann 
#KrausmannTools #reliableperformance 
#powertools #dynamictools #homesolutions 
#unipower #un1 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

Για να εμπλουτίσουμε ένα γενικό εικαστικό 
ή ένα εικαστικό για post στα social media 
χρησιμοποιούμε κάποια στοιχεία που δίνουν 
χαρακτήρα και ταιριάζουν με το ύφος του brand. 
Δεν είναι απαραίτητο να τα χρησιμοποιήσουμε 
όλα μαζί, κάποιες φορές αρκούν ένα ή δύο 
στοιχειά για να κάνουν το εικαστικό μας να 
ξεχωρίσει.

Παραδείγματα
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ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ

Η τυπογραφία παίζει καθοριστικό ρόλο στην 
εμφάνιση του brand. Η Open Sans είναι η 
επίσημη γραμματοσειρά μας και πρέπει να 
χρησιμοποιείται όταν είναι δυνατόν. H Open 
Sans σχεδιαστικά είναι ουδέτερη, αλλά με φιλική 
εμφάνιση. H γραμματοσειρά είναι ιδιαίτερα 
ευανάγνωστη τόσο στις εκτυπώσεις όσο στο 
web και τα apps ακόμα και σε μικρά μεγέθη. 
Είναι λειτουργική με λατινικούς αλλά και 
ελληνικούς χαρακτήρες και έχει πολλά special 
characters. Αυτή είναι και η γραμματοσειρά που 
χρησιμοποιείται στο logo μας.

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMm 
NnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

ΑαΒβΓγΔδΕεΖζΗηΘθΙιΚκΛλΜμ 
ΝνΞξΟοΠπΡρΣσΤτΥυΦφΧχΨψΩω

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
 ‘?!”(%)#@/&<-+÷×=>$€:;,.*

Εάν χρειαστεί να γράψουμε την λέξη 
KRAUSMANN® σε κείμενο τότε το γράφουμε 
πάντα με κεφάλαια και δεν παραλείπουμε 
το σύμβολο ® (Alt + 0174).

Πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε!

Open Sans

i

https://drive.google.com/file/d/15z1jY_Xu31o8HXgRAU1tpILAq9ds9MtH/view
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ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΉΤΑ

Χρησιμοποιούμε με ένα συγκεκριμένο τρόπο τα 
styles της Open Sans στην τυπογραφία μας για 
να δημιουργήσουμε μια σαφώς καθορισμένη 
ιεραρχία. Η σωστή χρήση των styles αποτελεί 
θεμελιώδη κανόνα της οπτικής επικοινωνίας. 

Για να παρουσιάσουμε ένα εργαλείο 
χρησιμοποιούμε στον τίτλο Extra Bold κεφαλαία 
γράμματα (100% μαύρο για ελληνικά, 60% 
μαύρο για αγγλικά), για τον κωδικό Extra bold 
Italic (στο χρώμα της σειράς). Για τα MOTTO 
χρησιμοποιούμε μεγάλα γράμματα Extra Bold, 
κεφαλαία ή πεζά (αναλόγως την περίσταση). 
Σε ένα κείμενο γράφουμε τον τίτλο με Extra 
Bold ή bold, κεφαλαία ή πεζά (αναλόγως την 
περίσταση), στο βασικό κείμενο χρησιμοποιούμε 
Regular πεζοκεφαλαία και Bold πεζοκεφαλαία 
για να τονίσουμε κάποιο σημείο. Το χρώμα στα 
κείμενα ποικίλει, συνήθως είναι από 70% έως 
100% μαύρο. Σε σπάνιες περιπτώσεις γράφουμε 
με Light ή Semi bold.

Η KRAUSMANN® προχώρησε σε μια παγκόσμια αλλαγή 
εμπορικού σήματος, η οποία οδηγεί σε ένα απλούστερο, νέο 
logo που αναβαθμίζει την εικόνα της σε όλα τα επίπεδα και 
τοποθετεί τη μάρκα στις ανάγκες της τρέχουσας εποχής.

Η σχεδιαστική ομάδα της εταιρείας που εργάστηκε 
προσεκτικά στον επανασχεδιασμό, κατέληξε στη 
συγκεκριμένη προσέγγιση ώστε να διατηρήσει την μεγάλη 
αναγνωρισιμότητα που έχει επιτύχει η μάρκα στην αγορά 
έως τώρα και παράλληλα να εκσυγχρονίσει την εικόνα της.

ΘΕΤΕΙ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣH.

Αναφορά σε εργαλείο

ΜΟTΤΟ

Κείμενο

Extra Bold | κεφαλαία γράμματα | 100% black

Extra Bold ή Bold | κεφαλαία ή πεζά 
(αναλόγως την περίσταση)

Regular | πεζοκεφαλαία | 70% - 100% μαύρο

Bold | πεζοκεφαλαία | 70% - 100% μαύρο
(για να τονίσουμε κάποιο σημείο)

Extra Bold | κεφαλαία γράμματα | 60% black 
(το μέγεθος να είναι μικρότερο από τα ελληνικά)

Extra Bold | κεφαλαία ή πεζά 
(αναλόγως την περίσταση)

Extra Bold Italic | το χρώμα της σειράς 
(το μέγεθος να είναι αισθητά μεγαλύτερο από την 
περιγραφή)
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ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ

Τα εικονίδια είναι η οπτική έκφραση των 
προϊόντων μας. Απλά, ελαφριά και φιλικά για 
να επικοινωνούν τα βασικά χαρακτηριστικά του 
κάθε προϊόντος. Σχεδιάσαμε ειδικά εικονίδια για 
την εμφάνιση κάθε μιας από τις δυνατότητες 
των εργαλείων. Ενώ κάθε εικονίδιο είναι οπτικά 
διακριτό, όλα τα εικονίδια πρέπει να έχουν 
σταθερά βάρη γραμμής και οπτικό στιλ. Ο 
σκοπός τους είναι να βοηθήσουν τον χρήστη να 
αναγνωρίσει γρήγορα τα βασικά χαρακτηριστικά 
ή τις βασικές λειτουργιές του προϊόντος.

Η βιβλιοθήκη των εικονίδιων μας αποτελείται 
από εκατοντάδες διανυσματικά εικονίδια που 
χρησιμοποιούνται για την οπτική επικοινωνία 
ενός προϊόντος. Αν χρειάζεστε εικονίδια (vector) 
επικοινωνήστε με την δημιουργική ομάδα της 
εταιρείας μας.

Με το μπλε κύκλο τονίζουμε 
χαρακτηριστικά όπως τα joules, τα 
Nm, τους ίππους, τα λίτρα και τα 
μέτρα. Επίσης το χρησιμοποιούμε 
για εργαλεία που είναι 2 σε 1.

Αυτά είναι κάποια 
αντιπροσωπευτικά εικονίδια 
από τα δεκάδες που έχουμε 
δημιουργήσει για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά των προϊόντων.

Ο τρόπος για να 
δείχνουμε τα αμπέρ 
των μπαταριών.

Με αυτό το εικονίδιο 
παρουσιάζουμε τα Volt, 
τα Watt και τα κυβικά.

Το σύμβολο που 
βάζουμε όταν θέλουμε 
να δώσουμε έξτρα 
πληροφορία για κάτι. Χρησιμοποιείται για να δείξει 

το είδος της μπαταριάς.
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ΟΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΜΑΣ

Το στυλ φωτογραφίας μας μεταδίδει 
αυθεντικότητα, σαν να έχουμε απαθανατίσει «τη 
στιγμή». Οι φωτογραφίες μας δεν θέλουμε μόνο 
να εμπνέουν το κοινό, αλλά να προσθέτουν αξία 
και να αναπτύσσουν περαιτέρω το brand μας. Αν 
χρησιμοποιηθούν σωστά, είναι ένα σημαντικό 
στοιχείο και βοηθούν στον καθορισμό του 
κατάλληλου στυλ. Το χρώμα, η σύνθεση και η 
αίσθηση πρέπει να προσελκύουν τους θεατές και 
να τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στη 
φωτογραφία. 

Κατά γενικό κανόνα να επιλέγετε πάντα 
φωτογραφίες που είναι ζωντανές, ζωηρές 
και που εστιάζουν στα εργαλεία και τους 
ανθρώπους. Τα εργαλεία και οι άνθρωποι είναι 
οι ήρωες της φωτογραφίας μας. Τα θέματά 
μας είναι ποικίλα και αυθεντικά. Το στυλ 
φωτογραφίας μας αντανακλά πραγματικούς 
ανθρώπους, σε έναν πραγματικό κόσμο. 
Προτιμούμε να χρησιμοποιούμε εικόνες 
που μεταδίδουν τα ζωηρά χρώματα της 
καθημερινότητας, γι’ αυτό επιλέγουμε 
προσεκτικά φωτογραφίες που προσθέτουν 
χαρακτήρα και προσωπικότητα σε κάθε οπτική 
επικοινωνία, είτε πρόκειται για έντυπη είτε για 
ψηφιακή. Αποφύγετε τη χρήση χρωμάτων χωρίς 
ένταση.
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΚΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ

Παρακάτω θα βρείτε μερικά παραδείγματα 
που είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης της 
φωτογραφίας. Φροντίστε να αποφύγετε 
οποιοδήποτε από τα παρακάτω. Προσπαθήστε 
πάντα να συμμορφώνεστε με το καθιερωμένο 
φωτογραφικό στυλ του brand.

Οδηγός επιλογής φωτογραφίας
 1. Είναι φυσική;
 2. Σε εμπνέει;
 3. Έχει δυναμισμό;
 4. Είναι καθαρή;
 5. Είναι μοναδική; (όχι stock photo)

Εάν απαντήσατε «ναι» σε όλες τις ερωτήσεις, 
τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
φωτογραφία.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φωτογραφίες που...

φαίνονται ψεύτικες,έχουν φτηνή 
αισθητική, είναι stock

έχουν σκηνοθετημένη πόζα, θαμπό 
background ή είναι εκτός πλαισίου

έχουν έλλειψη ανθρώπινου στοιχείου 
ή είναι εκτός θέματος



artwork@papadeas-sa.gr

Έχετε ερωτήσεις ή χρειάζεστε καθοδήγηση;

ΑΣ ΜΙΛΉΣΟΥΜΕ :)


