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Ola,
Benvidos ao Manual de Identidade Corportativa de Cuppedia.

Este documento foi preparado coidadosamente co fin de axudarche a im-
plementar o logo de Cuppedia e os seus arquivos de marca de forma sinxe-
la e coherente. 

A nosa marca é símbolo de calidade, de coidado nos detalles, de cercanía. 
É unha marca galega e enxebre. Doce e acolledora. Por elo a importancia 
deste manual. É fundamental que estas características se expresen de 
forma consistente en todos os usos e variedades da marca.
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CAFÉ E REPOSTERÍA ARTESÁ



Logotipo
Logotipo   I    Proporcións    I    Área Libre   I   Variantes permitidas   I   Variantes non permitidas



LOGOTIPO. 

Logotipo
O logotipo é o identificador da marca de uso común en todas as aplicacións. 

No caso da nosa marca encontrámonos con dúas variantes:

1. Logotipo e eslogan intégranse co fin de vincular a marca Cuppedia con 
mundo do café e da repostería artesá.

APLICACIÓN:
sempre e cando o eslogan sexa lexible

CAFÉ E REPOSTERÍA ARTESÁ Eslogan

Logotipo



LOGOTIPO. 

2. Logotipo sen eslogan

APLICACIÓN:
pequenas superficies onde o eslogan non sexa lexible



LOGOTIPO. 

Proporcións
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LOGOTIPO. 

Área libre
O noso mundo estase voltando máis complexo visualmente, con cada 
vez máis marcas compitindo pola nosa atención.

Para ser vistos necesitamos manter algo de espazo o noso redor. Polo tanto, 
ao usar o Logotipo de Cuppedia sempre debemos aplicar unha zona de ex-
clusión ou área libre.

A letra "e" servirá sempre de referencia 
de proporción de área libre do mesmo.

CAFÉ E REPOSTERÍA ARTESÁ



LOGOTIPO. 

Variantes permitidas
A continuación, presentamos as 
variantes permitidas.

Poderase empregar o logotipo 
tanto con eslogan como sen eslo-
gan na súa versión horizontal.

Nunca se poderá empregar con 
eslogan verticalmente.
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non rotación non distorsión non invertir non mudar espaciado

Variantes no permitidas
LOGOTIPO. 
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X As variantes de cor do logotipo 
deben respetar sempre as normas 
corporativas establecidas neste 
manual. Esto supoñe non mudar 
as cores sen unha razón xustifica-
da, non invertir as cores corporati-
vas, evitar fondos que contrasten.
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Cores
Paleta Primaria   I   Paleta Secundaria  



CORES.

Amarelo
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hexf1e427
PANTONE107 C

Marrón Chocolate
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Cores primarias



CORES.

Cores secundarias
Amarelo apagado
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hexf3e96d
PANTONE393 C

Rosa
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PANTONE7636 C

Gris azulexo
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Tipografía
Os seus tipos e usos



Principal
TIPOGRAFÍA.

Charlo�e
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Annie Use Your Telescope

ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ
abcedefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789



Complementaria
TIPOGRAFÍA.

Louis George Cafe

Ligth
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Regular
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Italic
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

Bold
ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTWXYZ
abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz
0123456789

A variedade desta ti-
pografía convértea 

nunha elección ideal 
como tipografía auxi-

liar en documentos 
online e offline.

Todas estas fontes enviaranse adxuntas xunto o 
manual de identidade corporativa. 



Estilo Fotográfico



Estilo Fotográfico
ESTÍLO FOTOGRÁFICO.

As imáxenes fotográficas van a ser un compoñente importante nos 
materiais de comunicación empregados en Cuppedia.

En xeral, débense seleccionar imáxenes que apoien a personalidade e visión 
da marca. É importante que as fotografías transmitan cercanía, calidez, 
sabor doce e artesán con toque galego.

Por elo, deben predominar os tonos cálidos e as cores terra. mockup



Aplicacións



APLICACIÓNS.Tarxetas
A tarxeta de visita é a síntesis da esencia dunha marca e a súa identidade. 

A tarxeta de Cuppedia caracterízase por un deseño doce e artesanal, onde se 
invita a degustar os produtos da marca.

CAFÉ E REPOSTERÍA ARTESÁ

Café e doces para toda a familia

666 666 666

María Colmeiro, 7, Silleda

Cuppedia

Cuppedia

Comeza o día
cun so�iso!

Encargos a domicilio + 
Festas de cumpleanos +



APLICACIÓNS.

Tarxetas de fidelización

Café e doces para toda a familia

Gratis!

666 666 666 Cuppedia Cuppedia

Xa estás a
medio camiño ;)Comezamos?



APLICACIÓNS.Papelería
Formato A4

Este é un prototipo de deseño de formato A4. 

Hai certas constantes do deseño que 
se manterán cando traballemos con 
este formato. En primeiro lugar, a 
tipografía empregada nos títulos 
será Louis George Café Bold e no 
corpo e desarrollo Louis George Café 
Regular.

O logotipo de Cuppedia sempre ocu-
pará o lado esquerdo superior do 
formato. Finalmente, no pé do docu-
mento sempre irán os datos de con-
tacto da marca.
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666 666 666

María Colmeiro, 7, Silleda

Cuppedia

Cuppedia

25mm

15mm



APLICACIÓNS.Sobres
Rúa María Colmeiro, 7
CP 36540
Silleda, Pontevedra

666 666 666
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Goza dos
pequenos
praceres
da vida

Na parte traseira do sobre pódese 
complementar o deseño cunha pe-
gatina corporativa.



APLICACIÓNS.Modelo de factura
Nº DE FACTURA

DATA

CLIENTE
CUPPEDIA
nº CIF/NIF Nome

CIF/NIF
Lugar Dirección

36500 - Silleda, Pontevedra Contacto

CONCEPTO TOTAL
 

BASE IMPOÑIBLE 0.00€

IVA 21% 0.00€

TOTAL 0.00€

DETALLES DE PAGO

NÚMERO DE CONTA

Estamos a túa disposición,

666 666 666 

O deseño da factura seguirá as in-
dicacións marcadas para os do-
cumentos A4, respetando a pre-
senza do logotipo, das cores e 
datos de contacto.

O deseño da factura entregaráse en formato excel.



A� you n�d is

Block de notas
APLICACIÓNS.

Como ferramenta de traballo e 
tamén complemento da imaxe 
corportiva, atópase o block de 
notas. Cuppedia contará con 
dous posibles diseños.
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Galegos e Artesáns

Uniformes



Tarxetas de producto
APLICACIÓNS.

PRODUTO
produto x€

Os produtos de Cuppedia esta-
rán acompañados por unha 
tarxeta identificativa coa se-
guinte información:

1/ Nome do produto
2/ Prezo
3/ Alérxenos



APLICACIÓNS.Menú

Combos

Café
Café Dobre
Americano
Cortado
Café con Leite
Café con Leite Grande
Cappuccino
Café Moca
Cola Cao

Tés e infusións 
Cafés especiales

Croissant
Napol i tana 
Croissant chocolate
Napol i tana chocolate
Porción de tarta 
Gal letas  con chips Chocolate
Pastas de té var iadas
Magdalenas 
Brownie
Porción de Bizcocho
Tostada con aceite e tomate ral lado

2,30€

2,40€

3,80€

5€
Grazas por compart ir  a túa opinión
nas nosas redes e Google ; )  #CafeCuppedia

O menú será a unha soa tinta e 
empregarasé papel craft 
marrón. Deste modo, xerarase 
un artesanal no menú, cualida-
de que comparte coa marca e 
os seus produtos.



APLICACIÓNS.Packaging
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Feito con
agarimo

Feito con
agarimo



Packaging
APLICACIÓNS.

Feito con agarimo



Bolsas
APLICACIÓNS.
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Respira e saborea

Vasos e peqatinas
APLICACIÓNS.

Respira e saborea

Goza dos
pequenos
praceres
da vida



Chapas



APLICACIÓNS.

Redes Sociais
As redes sociais son un escaparate dos nosos produtos e servizos, polo 
tanto é fundamental manter unha imaxe consistente en todos eles. Deste 
modo, o noso público percibirá a marca como unha unidade.

FOTO DE PERFIL



APLICACIÓNS.

Redes Sociais
A foto de perfil sempre será o logotipo da marca, mentras que a foto de 
portada será aproveitada para transmitir unha mensaxe que ben refor-
ce a marca ou amose algún produto destacado.

ESTILO EN FACEBOOK

Cuppedia
@Cuppedia

E agora por encargo!



APLICACIÓNS.

Redes Sociais

E agora por encargo!

A foto de perfil será o
logotipo da marca.

En canto a estética do 
muro,  deberán predomi-
nar as cores terras e de 
temperatura cálida. 

Cuppedia

Comezá o día cunha sorrisa e un bo café! Doces, pedidos por encargo e festas de cumple!
#CuppediainLove 
666 666 666

1.463 publicaciones            3.365 seguidores             1.389 seguidos

Comeza o día 
cun so�iso e 
un bo café 



APLICACIÓNS.

Firma de email

CAFÉ E REPOSTERÍA ARTESÁ

666 666 666 María Colmeiro, 7, Silleda Cuppedia Cuppedia

Encargos a domicilio +
Festas de cumpleanos +

A marca contará con firma personalizada para o seu correo xeral. Nela 
aparecerá os datos de contacto e identidade da marca.

En canto a configuración do e-mail, recomendase empregar a tipografía 
Helvética ou Lato no corpo para manter unha estética acorde a marca.



W W W. TAW I M O M E N TO S . C O M

Fondos de panta�a
APLICACIÓNS.



Espazo











Este manual corporativo é unha guía de estilo da marca Cuppedia.
Co paso do tempo poderanse engadir modificacións e adaptacións sempre 
de forma coherente coa a línea gráfica establecida.


