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Acest manual de brand are ca scop facilitarea coerenței în 
comunicare a brandurilor BIBI printr-un sistem de identitate 
integrat. Acest sistem facilitează dezvoltarea armonioasă și 
stabilitatea în timp a brandului. De asemenea, manualul 
stabilește o direcție de comunicare relevantă și reprezentativă 
pentru activitățile companiilor aflate sub umbrela BIBI.

Tot aici se regăsește și identitatea vizuală a brandului BIBI, cu 
accent pe compania flagship, touroperator-ul, ordonator și 
beneficiar al acestei noi identități.

Manualul prezintă cadrul general al comunicării, un sistem de 
reguli de aplicare al elementelor vizuale, precum și răspunsuri la 
cele mai frecvente întrebări despre exprimarea identității 
stabilite - culori, tipografie ș.a.m.d. Acesta a fost dezvoltat în 
anul 2020 ca urmare a proiectului de re-branding al agenției BIBI 
touroperator.

Pentru întrebări despre situații ce nu sunt cuprinse în acest 
manual vă rugăm contactați dezvoltatorul manualului prin-
tr-unul din mijloacele de mai jos.

me@mateiradulescu.com
+40-754-028-144

www.mateiradulescu.com brand identity consultant



Sistemul identității de brand

VALORI
Cum facem?
VIZIUNE
Cine suntem?
MISIUNE
Ce facem și de ce?

ATRIBUTE
Cum facem?
AVANTAJ FAȚĂ DE COMPETIȚIE
Ce ne diferențiază?
DECLARAȚIE DE POZIȚIONARE
Slogan

nucleu poziționare

PRINCIPII DE DESIGN
TONUL VOCII
Stilul de comunicare

comunicare aplicații

Tipografie - caractere

Tipografie în uz

Culori - nuanțe, paleta de culori

Personalitatea în comunicare - imagistică

Aplicații de design - materiale print și reclame

Logo - culori, variante monocromatice

Logo - reguli de folosire, aplicații pe fundal închis

Logo - concept

Apendice
Timeline rulare externă

DE CE

CUM

CE

CE
Orice organizație știe CE face.
Produse sau servicii.

CUM
Unele organizații știu CUM o fac.
Lucruri care îi face speciali sau îi diferențiază de 
competiție.

DE CE
Puține organizații știu DE CE fac ce fac. Acest DE 
CE nu este despre bani (banii sunt doar un efect 
secundar).
De ce-ul este un scop, o cauză sau o convingere - 
simplul motiv pentru care organizația există.
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Logo - concept

Gotham Ultra

Gotham medium

Logo-ul, așa cum este perceput popular, este 
semnătura vizuală a unei companii. Ea poate apărea 
sub forma unei embleme vizuale, simbol sau 
emblemă, adeseori fiind însoțite sau chiar reprezen-
tate exclusiv prin expresia tipografică (logotip = 
wordmark/logotype) a numelui companiei, precum 
BIBI touroperator.

Logotip-ul BIBI aduce un omagiu primului logo al 
firmei BIBI, fiind setat în caractere mari uppercase, 
bazate pe setul de caractere (fontul) sans serif 
Gotham, greutatea Ultra. Fonturile Sans - fără serif - 
denotă simplitate și modernism - fiind deja un trend 
în marile companii în ultimii ani. Lizibilitatea este 
sporită prin acest font, ceea ce este ideal pentru 
prezentarea identității vizuale.

Alegerea aceasta conferă un impact vizual puternic, 
solid, stabil, plin. Mai mult decât atât, caracterele au 
fost stilizate prin rotunjire selectivă urmărind 
conturul simbolului unei inimi, astfel întărind 
poziționarea și proiecția de love brand. Alegerea 
culorii respectă cerințele proiectului și este asociată 
cu prietenie, emoție, iubire, dar mai ales încredere.

Logotip-urile extensiilor brandului se vor afișa în 
aliniere pe o singură coloană, sau logotip-ul BIBI 
deasupra extensiei. În acest caz, BIBI se extinde cât 
toată lățimea extensiei, distanța față de extensie 
fiind de lățimea unui ‘i’ din BIBI.
 

BIBI
1990



Arhitectura identității de brand
Arhitectura aleasă este una monolitică - anume unde brandul ‘mamă’, BIBI, recoman-
dă celelalte branduri prin folosirea numelui, implicit logotip-ului BIBI, în simboliza-
rea vizuală. Astfel, numele BIBI apare în toate extensiile de brand.

Această alegere facilitează transferul de echitate între brandurile BIBI, astfel încât 
dacă un consumator sau colaborator recunoaște oricare dintre brandurile BIBI, sau 
are experiență (satisfăcătoare) cu oricare din companiile sau activitățile BIBI, este 
mai probabil să folosească serviciile sau produsele unei alte companii sub umbrela 
BIBI. O parte din acest beneficiu este speculat prin recunoașterea identității vizuale 
și a logotip-ului BIBI.



Logo - variante

Culoarea albastru marin al extensiei touroperator 
inspiră încredere și parteneriat, mulându-se pe 
caracterul brandului.

Extensia vacanța este colorată în verde pastel, 
exprimând relaxare și energie - reprezentând 
perfect soluția prezentată de vacanțele agenției.

Group este colorat în portocaliu, urmărind trans-
miterea senzației de prietenie dar exprimând și 
inovație.

Fiecare brand extensie va avea propriul logotip, 
setat în fontul Gotham, greutate Medium, în carac-
tere lowercase, cu ajustări la extremele de înălțime 
ale literelor t, ț, ș, q, p, l.

Dacă situația cere, logo-ul poate fi afișat și mono-
crom sau rotit la 90˚, dar  niciodată întors invers pe 
plan orizontal.

În versiuni monocromatice pe fundal alb sau 
deschis la culoarea, logotip-ul BIBI va fi afișat în gri 
închis (CMYK 0-0-0-90 / web #a7a9ac), iar extensiile 
își păstrează nuanțele de gri rezultate din transfor-
marea culorilor respective lor în paletă monocro-
matică. Codurile de culoare se regăsesc în capitolul 
culori. 



Reguli
Logo-ul nu va fi niciodată rotit invers pe orizontal

Logo-ul nu va fi înclinat în alt unghi - excepție. 90˚

* excepție utilizări în materiale promoționale
dezvoltate de alte entități și ce urmează un anumit
stil vizual ce utilizează și alte logo-uri înclinate

Logo-ul nu va fi colorat în culori diferite de cele prezentate aici

Logotip-urile BIBI își păstrează culorile și pe fundal 
negru sau de culoare închisă.

Variantele monocromatice pe fundal negru sau 
culori foarte închise vor fi ajustate precum în 
exemplul din dreapta - BIBI va fi gri deschis, iar 
extensiile de brand vor avea culori diferite, descrise 
aici la capitolul Culori. 



Culori
CMYK

web

CMYK
web

CMYK
web

5-90-78-0
#e33f40

84-46-0-0
#167bc0

33-0-85-0
#b6d554

0-47-82-0
#f89944

CMYK
web

CMYK
web

CMYK
web

0-0-0-80
#58595b

0-0-0-11
#e2e2e2

0-0-0-37
#a1a1a1



Culori

91-53-23-3
#0a6b96

84-46-0-0
#167bc0

68-18-0-0
#3ba7dd

0-0-0-11
#a7a9ac

0-0-0-40
#a1a1a1

0-0-0-80
#58595b

5-90-78-0
#e33f40

0-57-93-0
#f6882c

0-47-82-0
#f89944

0-34-58-0
#fbb376

44-15-100-0
#9eb33a

33-0-85-0
#b6d554

21-0-70-0
#b6d554

Logotip-urile extensiilor brandului se vor afișa în aliniere pe o singură 
coloană, sau logotip-ul BIBI deasupra extensiei. În acest caz, BIBI se 
extinde cât toată lățimea extensiei, distanța față de extensie fiind de 
lățimea unui ‘i’ din BIBI.

Culoarea albastru marin al extensiei touroperator inspiră încredere și 
parteneriat, mulându-se pe caracterul brandului.

Extensia vacanța este colorată în verde pastel, exprimând relaxare și 
energie - reprezentând perfect soluția prezentată de vacanțele 
agenției.

Group este colorat în portocaliu, urmărind transmiterea senzației de 
prietenie și confort.

Fiecare brand extensie va avea propriul logotip, setat în fontul Gotham, 
greutate Medium, în caractere lowercase, cu ajustări la extremele de 
înălțime ale literelor t, ț, ș, q, p, l.

Dacă situația cere, logo-ul poate fi afișat și monocrom sau rotit la 90˚, 
dar  niciodată întors invers pe plan orizontal.

Paleta de 4 culori principale este complementată de nuanțe de gri 
precum și nuanțe auxiliare derivate din verde, albastru și portocaliu - 
respectiv mai închis și mai deschis. Acestea pot fi folosite în situații de 
design precum situația cere - elemente auxiliare, de delimitare, de 
evidențiere etc.



Tipografie

O pangramă perfectă folosește fiecare literă doar o singură dată. În trecut, panagramele 
erau folosite pentru testarea mașinilor de scris. Vând muzică de jazz și haine de bun-gust 
în New-York și Quebec, la preț fix. The quick brown fox jumps over the lazy dog. Zwölf 
Boxkämpfer jagen Viktor quer über den großen Sylter Deich.

Este într-un anumit sens opusul unei lipograme (din limba greacă λείπειν „a omite” și 
γράμμα „literă”), unde se evită folosirea unei litere într-un text. Экс-граф? Плюш изъят. 
Бьём чуждый цен хвощ!
Vând muzică de jazz și haine de bun-gust în New-York și Quebec, la preț fix. The quick 
brown fox jumps over the lazy dog.  The quick brown fox jumps over the lazy dog. The 
quick brown fox jumps over the lazy dog. 

Justify left.
14,37 pt (x) + 21pt (1,46x) leading

Titluri cutezătoare 
Subtitlu (sub titlu)

Fira Sans Bold

Fira Sans Regular

Fira Sans Regular

Aeiouâăî
Țțțț Ăă Î Șșșș...
‘’ ; [ ] \ ÷>< ?  :

Fira Sans Semibold Italicx

1,612x

1,613x

‘Fraze și altele de pus (sau scos?) în evidență’1,61x



Tipografie
Stilul tipografic este setat în familia de caractere Fira Sans. 
Aceasta este una modernă, prietenoasă și ușor de citit. Avanta-
jele acestui tip de caractere este disponibilitatea în multe 
greutăți, rezultând într-o paletă variată de alegeri, pentru 
diferite părți de text ce trebuie diferențiate vizual.

Pentru ușurință am ales să diferențiem titlu, subtitlu, citate sau 
paragrafe importante, și bloc simplu de text. Se vor folosi 
următoarele greutăți:

Bold pentru titluri sau indicații importante din comunicări 
(exemplu concret - propoziții de pe reclame - pag. X)

Regular pentru subtitluri.

SemiBold Italic pentru citate sau fraze ce trebuie evidențiate.

Regular pentru bloc de text.

Într-o compoziție predominant tipografică precum contracte, 
articole etc. se recomandă setarea mărimilor fonturilor în ordine 
crescătoare începând de la blocul de text, multiplicându-se după 
regula raportului de aur (Φ) pentru armonie vizuală sporită - 
astfel, dimensiunea caracterelor blocului de text cel mai mic se 
multiplică cu 1,61 pentru a obține mărimea citatului, mărimea 
citatului se multiplică cu 1,61 pentru a obține mărimea subtitlu-
lui, iar mărimea subtitlului se va multiplica cu 1,61 pentru a 
obține mărimea titlului. Se permite și excepția în care subtitlul și 
titlul vor fi de aceeași dimensiune, dar se vor respecta specifi-
cațiile de greutate.

Licența de folosire a setului de caractere Fira Sans se găsește în 
ultimul capitol, Bibliografie.

Textele vor fi scrise exclusiv cu diacritice când comunicarea se 
face în limba română.

Pentru blocuri de text, se va folosi justify left.
Pentru titluri sau paragrafe solitare se va folosi aliniere la stanga 
sau la dreapta, dupa cum cere compoziția.



Personalitatea în comunicare

Personalitatea brandului va fi exprimată prin imagini de rezoluție 
mare, semnificând într-o manieră vizuală ușor de înțeles și prin 
imagini reprezentative - prietenie, inovație, încredere, parteneriat

prietenie

încredere

progres siguranță

inovație



Tagline
Tagline, sau motto-ul, susține verbal specializarea BIBI touroper-
ator în vacanțele interne.

Va fi setat în Fira Sans Bold

Vacanța. Oriunde în România.

Vacanța. 
Oriunde în România.



Cărți de vizită



Banner / flyer side



Model decorativ
Poate fi folosit pe materiale sau elemente cu 
suprafețe mari goale, sau pe fundal, cu opacitate 
scăzută.



www.bibi.ro                @bibitouroperator











Week 1
Stabilire lista materiale de branduit

Dezvoltare designuri & comunicari vizuale

Week 2

Feedback

Week 3

Revizie design
Feedback

Week 4
Revizie design

Feedback OK >>
Cerere oferte / studii de pret pt materiale -  tipografii / productie publicitara (stationery, uniforme, colante etc.)

Week 5

Stabilit reclame - buget, loc, mediu
Start productie 

Week 6

Productie
Week 7

Reclama 1a,b

Distribuire INTERNA / aplicare materiale
Aplicare identitate vizuala (LOGO etc) pe toate canalele

Materiale distribuite catre parteneri

Week 8

Week 9

Reclama 2a,b,c,d

Week 10

Week 11

Week 12

STAKEHOLDER FEEDBACK
Week 13

STAKEHOLDER FEEDBACKWeek 14

Revizie

Week 15

... Studiu de piata - evaluarea succesului
Week 30

Rebranding Timeline
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Apendice
LICENȚĂ FAMILIE DE FONTURI FIRA SANS

Digitized data copyright (c) 2012-2015, The Mozilla Foundation and 
Telefonica S.A.

This Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 
1.1.
This license is copied below, and is also available with a FAQ at:
http://scripts.sil.org/OFL
-----------------------------------------------------------
SIL OPEN FONT LICENSE Version 1.1 - 26 February 2007
-----------------------------------------------------------
PREAMBLE
The goals of the Open Font License (OFL) are to stimulate worldwide
development of collaborative font projects, to support the font creation
efforts of academic and linguistic communities, and to provide a free 
and
open framework in which fonts may be shared and improved in partner-
ship
with others.

The OFL allows the licensed fonts to be used, studied, modified and
redistributed freely as long as they are not sold by themselves. The
fonts, including any derivative works, can be bundled, embedded, 
redistributed and/or sold with any software provided that any reserved
names are not used by derivative works. The fonts and derivatives,
however, cannot be released under any other type of license. The
requirement for fonts to remain under this license does not apply
to any document created using the fonts or their derivatives.

DEFINITIONS
"Font Software" refers to the set of files released by the Copyright
Holder(s) under this license and clearly marked as such. This may
include source files, build scripts and documentation.

"Reserved Font Name" refers to any names specified as such after the
copyright statement(s).

"Original Version" refers to the collection of Font Software components as
distributed by the Copyright Holder(s).

"Modified Version" refers to any derivative made by adding to, deleting,
or substituting -- in part or in whole -- any of the components of the
Original Version, by changing formats or by porting the Font Software to a
new environment.

"Author" refers to any designer, engineer, programmer, technical
writer or other person who contributed to the Font Software.

PERMISSION & CONDITIONS
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of the Font Software, to use, study, copy, merge, embed, modify,
redistribute, and sell modified and unmodified copies of the Font
Software, subject to the following conditions:

1) Neither the Font Software nor any of its individual components,
in Original or Modified Versions, may be sold by itself.

2) Original or Modified Versions of the Font Software may be bundled,
redistributed and/or sold with any software, provided that each copy
contains the above copyright notice and this license. These can be
included either as stand-alone text files, human-readable headers or
in the appropriate machine-readable metadata fields within text or
binary files as long as those fields can be easily viewed by the user.

3) No Modified Version of the Font Software may use the Reserved Font
Name(s) unless explicit written permission is granted by the corresponding
Copyright Holder. This restriction only applies to the primary font name as
presented to the users.

4) The name(s) of the Copyright Holder(s) or the Author(s) of the Font
Software shall not be used to promote, endorse or advertise any
Modified Version, except to acknowledge the contribution(s) of the
Copyright Holder(s) and the Author(s) or with their explicit written
permission.

5) The Font Software, modified or unmodified, in part or in whole,
must be distributed entirely under this license, and must not be
distributed under any other license. The requirement for fonts to
remain under this license does not apply to any document created
using the Font Software.

TERMINATION
This license becomes null and void if any of the above conditions are
not met.

DISCLAIMER
THE FONT SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT
OF COPYRIGHT, PATENT, TRADEMARK, OR OTHER RIGHT. IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE FONT SOFTWARE OR FROM
OTHER DEALINGS IN THE FONT SOFTWARE.
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