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1.01 Despre noi

1.02 Viziune și valori 

1.03 Iden�tatea noastră

1.04 Glosar de termeni

 Trebuie menționat aici faptul că Hagero se îngrijește în 
permanență să-și îmbunătățească serviciile oferite clienților și 
condițiile de lucru oferite propriilor angajați, astfel că, la intervale 
regulate, se certifică la nivel internațional. Procesele de lucru sunt de 
cea mai bună calitate, la nivelul standardelor internaționale ISO 
9001:2008.

 Compania și-a dezvoltat în permanență flota de 
autovehicule și serviciile pe care le oferă clienților săi, astăzi 
mândrindu-se cu o ofertă amplă și ușor adaptabilă oricăror cerințe, 
aceasta cuprinzând activități de transport mărfuri, depozitare de 
marfă, închiriere spații de depozitare și închiriere autovehicule sau 
utilaje industriale, etc.

Despre HAGERO

 Compania Hagero a fost fondată în 1994, de către Ioan 
Stegeran, ca urmare a vastei sale experiențe în domeniul 
transporturilor, afacerea de familie fiind azi manageriată cu succes 
de două generații ale familiei.

 În urma interesului continuu al echipei manageriale de a 
atinge succesul, un accent special s-a pus pe îmbunătățirea 
serviciilor și a protocoalelor interne și externe, dar și pe calificarea 
angajaților. Eforturile au fost răsplătite cu numeroase premii 
naționale și internaționale. 
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Viziune și valori

Eficiență: în livrarea rapidă și sigură a mărfurilor pe care ne-am 
angajat să le transportăm.

Dezvoltare: în permanență a abilităților și competențelor propriilor 
angajați, dar și a pachetului de servicii.

 Încă de la început, compania Hagero a fost gândită să 
împlinească atât cerințele clienților noștri, cât și ambițiile de 
dezvoltare personală ale angajaților. Tocmai de aceea, viziunea 
Hagero se leagă în permanență de crearea unui mediu de lucru 
eficient, prosper și sigur pentru angajații noștri, dar și de crearea 
unor servicii flexibile, adaptate în permanență la necesitățile și 
dorințele clienților noștri.

 Valorile pe care ne-am construit afacerea vorbesc despre:

Flexibilitate: în oferirea de servicii personalizate fiecărui client în 
parte, dar și în ideea de a ne putea ajusta serviciile în funcție de 
dezvoltarea afacerii, astfel încât să nu existe întreruperi în lanțul de 
activitate.

Inovare: pentru a ne ridica la nivelul provocărilor mediului de afaceri 
din prezent, dar și pentru a anticipa nevoile viitoare ale clienților 
noștri.

Siguranță: atât în termeni de asigurare a mărfurilor distribuite, cât și 
ca mediu de lucru pentru angajații Hagero.
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 În egală măsură, ne-am creat un scop din a oferi un mediu 
de lucru prietenos pentru propriii noștri angajați, astfel încât aceștia 
să se simtă în siguranță în timpul serviciului și să aibă posibilitatea 
dezvoltării personale. 

 Misiunea noastră este să oferim servicii de calitate 
propriilor noștri clienți și să-i ajutăm să-și împlinească scopurile. 
Soluțiile individualizate  pe care le-am oferit mereu clienților noștri 
au stat la baza succesului Hagero.

 Hagero pune la dispoziția clienților săi atât servicii de 
transport, cât și de depozitare, care se bazează pe sisteme de lucru 
foarte bine puse la punct, conforme cu standardele ISO 9001, fiind 
printre primele companii de transport din România care și-au 
câștigat această reputație. 

 Rolul prezentului manual de identitate este, așadar, acela 
de a preîntâmpina utilizările eronate ale elementelor de identitate 
vizuală ale brandului Hagero pe diferite materiale (tipărite sau 
digitale), atât în ceea ce privește dimensiunea, proporțiile și 
componentele grafice, cât și cromatica. 
 În consecință, folosirea mărcii Hagero pentru orice fel de 
materiale, documente sau produse, trebuie făcută respectând acest 
manual de identitate, în scopul asigurării unei imagini generale clare, 
unitare și respectării unei identități vizuale comune. Orice excepție 

Misiunea noastră

Identitatea noastră vizuală și reguli generale de folosire a acesteia
 Prezentul manual de identitate conține un sistem de 
instrucțiuni, reguli și recomandări de aplicare a elementelor vizuale: 
semnătură vizuală (logo+logotip+slogan), culori , fonturi. Prezentul 
ghid își propune să stabilească maniera consecventă de folosire a 
elementelor vizuale specifice Hagero, pentru ca oricine ar vrea să 
utilizeze identitatea vizuală, indiferent de mediu (print, online etc.), 
să găsească în acest ghid un instrument util.

de la acest Manual de Identitate trebuie aprobată de către 
conducerea Hagero.
 
 Folosirea corectă a logoului Hagero implică scrierea 
acestuia pe orizontală, astfel încât citirea să fie cursivă, indiferent de 
mărime. În plus, atunci când se face referire la companie, se va evita 
prescurtarea denumirii sale la prima inițială – H. Este de preferat 
adresarea în formă completă – Hagero – sau compania Hagero –, iar 
pentru un plus de comprehensiune a domeniului de activitate a 
companiei, se va folosi și sloganul „premium logistics”, atunci când 
acesta se impune.
 Locul unde este publicat logoul are o importanță la fel de 
mare ca și modul său de prezentare, pentru că folosirea sau 
publicarea imaginii Hagero în spații sau publicații de proastă calitate 
intelectuală va duce, inevitabil, la subminarea puterii acesteia de 
comunicare a valorilor Hagero.
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2. Element grafic

1. Logo

3. Logotip

Se referă la elementul grafic, logotipul și sloganul - unite într-un 
singur ansamblu.
 

 Explicații suplimentare cu privire la acestea se pot solicita 
companiei Hagero.

 Acest glosar oferă explicațiile necesare asupra terminologi-
ei folosite în prezentul manual de identitate Hagero.

4. Slogan

Se referă la elementul vizual al logoului, după cum este identificat în 
imaginea alăturată.

Acest termen indică informația tipografică complementară ce se 
recomandă a fi folosită împreună cu logotipul și elementul grafic, 
pentru a defini domeniul de activitate al companiei.

Acest termen se referă la segmentul tipografic al logoului – HAGERO.
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2.02 Proporții și spații de respiro în cadrul logoului 
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2.05 Fonturi

2.01 Logo

În cazuri cu totul speciale, se poate renunța la 
sloganul principal, cu condiția ca acesta să 
însoțească logoul pe celelalte materiale 
promoționale sau publicitare adiacente. Singurul 
loc în care se poate folosi logoul fără sloganul 
principal este pe ștampilă. 

În imaginile alăturate sunt ilustrate cele trei 
variante acceptate de utilizare a logoului. Logoul 
principal va fi folosit cu preponderență, 
indiferent de mediul de aplicare a acestuia 
(hârtie, textile, banner, prelate, pixuri, etc.). În 
caz de forță majoră, cu acordul conducerii 
HAGERO, se va putea apela la utilizarea 
logourilor secundare.
În principal, este recomandat ca toate cele trei 
elemente care compun logoul să fie folosite în 
ansamblu: element grafic, logotip și slogan 
principal. Alături de logo, dar înafara spațiului 
său de respiro, se poate anexa și sloganul 
secundar. 

Sloganul principal al companiei HAGERO este 
„premium logistics”, iar sloganul secundar este 
„ANYTIME. ANYWHERE. IN TIME”. Sloganul 
principal va însoți obligatoriu logotipul și 
elementul grafic, el neputând fi folosit ca 
element individual. Sloganul secundar poate fi 
folosit de sine stătător, dar și împreună cu logoul 
principal. În timp ce sloganul principal va fi scris 
mereu cu litere mici, sloganul secundar va avea 
mereu toate literele scrise cu majuscule.

 - Logoul orizontal

Există trei variante acceptate de logo: 
 - Logoul standard

 - Logoul secundar (fără slogan)

Logo principal

- în caz de forță majoră, elementul grafic poate fi plasat în fața logotipului și a sloganului

- poate fi folosit numai pe ștampilă

- varianta principală și recomandată de utilizare a logoului 

Logoul secundar

Logoul orizontal

p r e m i u m  l o g i s t i c s

p r e m i u m  l o g i s t i c s

Logo principal

Variante de logo acceptate

logoul principal și varianta recomandată
de u�lizare

logoul secundar (fără slogan)

logoul orizontal
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Proporții logo principal
Pentru păstrarea unui ansamblu grafic echilibrat 
al logoului, la reprezentarea logoului principal 
Hagero se vor respecta distanțele după cum 
urmează:
- Înălțimea literelor ce compun sloganul principal 
este definitorie pentru calcularea proporțiilor 
generale ale logoului și va fi definită ca x

Proporții logo orizontal
- Înălțimea literelor ce compun sloganul principal 
este definită ca x
- Spațiul de respiro din jurul logoului este de 3x

Proporții logo secundar

- Spațiul de respiro din jurul logoului este de x

- Distanța dintre elementul grafic și logotip este 
definită ca x

- Spațiul de respiro (bleed) de jur împrejurul 
siglei va fi de 3x

- Spațiul dintre elementul grafic și logotip va fi de 
1,47x

- Spațiul dintre logotip și sloganul principal va fi 
de 0,58x

p r e m i u m  l o g i s t i c s

Bleed

U�lizări ale elementului grafic

elementul grafic ce însoțește logoul 
se poate folosi separat

elementul grafic poate fi folosit singur sau împreună 
cu sloganul

p r e m i u m  l o g i s t i c sp r e m i u m  l o g i s t i c s X

3X

3X

3X

3X
p r e m i u m  l o g i s t i c s x

1.47 x

3 x

3 x

3 x

0.58 x

premium logistics

x

3X

3X

3X
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Culorile de bază ce compun logoul sunt cele 
prezentate în imaginea alăturată, folosindu-se, în 
funcție de situație, și albul.
Codurile de culori folosite de HAGERO
CMYK: 0 100 77 16
RGB: 201 32 52
PANTONE: Pantone Coated 199 C
și
CMYK: 0 0 0 100

PANTONE: Process Black U
RGB: 0 0 0

În funcție de suprafața pe care va fi inserat 
logoul, se pot folosi variațiile de culori 
prezentate în imaginea alăturată. Proporțiile 
logoului în acestea situații sunt identice cu cele 
descrise la punctul 2.02.

Cod culori

Variații culori

CMYK
0 100 77 16

CMYK
0 0 0 100

PANTONE
Pantone Coated 199 C

PANTONE
Process Black U

RGB
201 32 52

RGB
0 0 0
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 Pentru aplicarea corectă a regulilor prezentate în acest manual trebuie evitate obligatoriu situațiile ce pot duce la nerespectarea 
acestora. Iată cele mai importante situații de evitat atunci când se folosește logoul HAGERO:

 Aplicarea elementelor componente ale identității vizuale  Hagero trebuie să respecte regulile stabilite în acest manual, 
neadmițându-se nicio abatere de la acestea. Respectarea regulilor cu privire la dimensiuni, proporții, amplasări, reprezentări cromatice și 
de utilizare a fonturilor sunt obligatorii și constituie elementele de bază de la care trebuie să pornească elaborarea tuturor materialelor 
publicitare, documentelor companiei sau a oricăror acțiuni care privesc imaginea companiei.

05. Literele din logotip nu vor avea culori 
nespecifice Hagero

02. Logoul nu va fi scris cu un alt font

04. Logoul nu va fi distorsionat

06. Logoului nu i se vor aplica efecte 3D

08. Elementul grafic nu va fi poziționat altundeva 
decât prevede manualul de identitate vizuală

03. Logoului nu i se vor aplica efecte 
de umbră

într-o singură culoare alta decât prevede 
prezentul manual

07. Logoul nu va fi niciodată rotit în afară de 
vertical sau orizontal

09. Nu se folosește logotipul fără elementul 
grafic

01. Logoul nu va apărea niciodată

01 02 03

060504

07 08 09

p r e m i u m  l o g i s t i c s p r e m i u m  l o g i s t i c sp r e m i u m  l o g i s t i c s
HAGERO

p r e m i u m  l o g i s t i c s p r e m i u m  l o g i s t i c s

p r e
m

i u
m  l

o g i
s t

i c
s

p r e m i u m  l o g i s t i c s

p r e m i u m  l o g i s t i c s
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Special pentru compania HAGERO a fost creat 
fontul Hagero, care are două variante: normal și 
bold. Pentru înscrisurile oficiale se recomandă 
folosirea acestui font.

În înscrisurile companiei și mai ales în cele de uz 
intern, pot fi folosite și variațiile fontului Calibri, 
după cum urmeză:

Calibri italic – citatele incluse în text

Calibri normal – textul de bază al textelor

Hagero bold – în titlurile oficiale ale 
documentelor

Calibri light – autorii care semnează respectivele 
documente

În campanii de marketing, prezentări și afișe ale 
HAGERO, se recomandă următoarele:

Hagero normal – pentru subtitluri

La nevoie, însă, se poate folosi și fontul Calibri, 
care are următoarele variațiuni: normal, bold, 
italic și light.
Logotipul HAGERO este în sine o creație grafică 
ce nu se încadrează în fonturile amintite mai sus, 
drept pentru care el va fi considerat mai mult un 
element grafic decât un text. În schimb, sloganul 
principal folosește fontul Hagero normal, iar 
sloganul secundar – Hagero bold.

Calibri bold – titlurile și cuvintele cheie 
ale textului, care se doresc a fi evidențiate

Fonturile caracteris�ce Hagero

Fontul special

Fontul se folosește în 
campanii, afișe, prezentări, 
după următorul �par

Fontul se folosește 
la redactarea documentelor, 
după următorul �par

Fontul uzual

Hagero normal
Hagero bold

Titlu
Subtitlu
Subcategorii

Textul principal
Citate 
Cuvinte cheie
Autori documente

Calibri normal
Calibri bold
Calibri italic
Calibri light

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipisicing elit, sed 
do eiusmod tempor ini archit 
ecto beatae vitae dicta sunt 
explicabo. Nemo en im ipsam
vo lupta tem quia voluptas sit 
aspernatur aut odit aut fugit.
ore magnam aliquam quaerat 
voluptatem.

Lorem ipsum dolor sit amet, cons 
ectetur adipisicing elit, sed do 
eiusmod tempor ini archit ecto 
beatae vitae dicta sunt expli cabo. 
Nemo en im ipsam vo lupta tem quia 
voluptas sit aspernatur aut odit aut 
fugitore magnam aliquam quaerat 
voluptatem.
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G e n e ra l M a n a g e r
Alin STEGERAN

premium logistics

premium logistics

Cerințe:

Se recomandă lăcuirea selec�vă a logoului și a sloganului
pentru varianta de verso nr. 2

Cărți de vizită

dimensiune 90x50 mm
densitatea 300 gr/mp

fa
ță

ve
rs

o
 1

ve
rs

o
 2

Șabloanele de text pentru scrisori, memorii, 
faxuri, cărți de vizită și prezentări PowerPoint 
pot fi găsite la adresa de web www.hagero.com. 
De asemenea, de la aceeași adresă se pot 
descărca foi de text în format A4, A3 și A5 gata 
�pizate sau unele care conțin doar logoul 
companiei, în funcție de necesitate.



Materiale printabile

3.01

Hagero orientări de iden�tate de brand 15

3.05 Comunicare on-line 
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Cerințe:

Mape

dimensiune A4 
p r e m i u m  l o g i s t i c s

www.hagero.com

ANYTIME.
ANYWHERE.
IN TIME.

Independetei  4-6
437157 Sirbi

Maramures, Romania

+40 262 263 700
+40 362 401 211
+40 724 353 949

office@hagero.com
www.hagero.com

fa
ță

ve
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o
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3.05 Comunicare on-line 

3.02 Materiale outdoor 

3.03 Materiale promoționale

3.04 Alte exemple de materiale

3.01 Materiale printabile
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Cerințe:

Cerințe:

Coală cu antet

Plicuri

dimensiune A4
varianta 1 pentru print �par
varianta 2 pentru print local

dimensiune DL 11x22 cm
dimensiune A4

va
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ar
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lic
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4
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L

va
ri
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tă
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Șabloanele de text pentru scrisori, memorii, 
faxuri, cărți de vizită și 

Toate produsele personalizate trebuie să fie 
în concordanță cu instrucțiunile descrise în 
Manualul de Iden�tate al HAGERO și 
aprobate de conducerea HAGERO.

prezentări PowerPoint pot fi găsite la adresa 
de web www.hagero.com. De asemenea, de 
la aceeași adresă se pot descărca foi de text 
în format A4, A3 și A5 gata �pizate sau unele 
care conțin doar logoul companiei, în 
funcție de necesitate.

Alăturat sunt câteva exemple de prezentare 
a modului de folosire a logoului.
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3.02 Materiale outdoor 

3.03 Materiale promoționale

3.04 Alte exemple de materiale

3.01 Materiale printabile

3.05 Comunicare on-line 

Introducere Iden�tatea vizuală
și reguli de aplicare

Aplicații ale
iden�tății vizuale

Mai multe informații

Cerințe:

Bloc notes

dimensiuni A4 / A5 / A6

ve
rs

o
va

ri
an

ta
 1

va
ri

an
ta

 2

va
ri

an
ta

 3

fa
ță

Cerințe:

E�chete dosar

dimensiune 50x158 mm
dimensiune 30x158 mm

Șabloanele de text pentru scrisori, memorii, 
faxuri, cărți de vizită și prezentări 
PowerPoint pot fi găsite la adresa de web 
www.hagero.com. De asemenea, de la 
aceeași adresă se pot descărca foi de text 
în format A4, A3 și A5 gata �pizate 
sau unele care conțin doar logoul 
companiei, în funcție de necesitate.

Toate produsele personalizate trebuie 
să fie în concordanță cu instrucțiunile 
descrise în Manualul de Iden�tate 
al HAGERO și aprobate de conducerea 

Alăturat sunt câteva exemple
de prezentare a modului de folosire 
a logoului.

HAGERO.



Materiale printabile
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3.02 Materiale outdoor 

3.03 Materiale promoționale

3.04 Alte exemple de materiale

3.05 Comunicare on-line 

3.01 Materiale printabile

Introducere Iden�tatea vizuală
și reguli de aplicare

Aplicații ale
iden�tății vizuale

Mai multe informații

CMR

Ecusoane

Facturier

Cerințe:

ecusonul orizontal este făcut cu capsă
ecusonul ver�cal este făcut cu lanyard

o
ri

zo
n

ta
l

ve
r�

ca
l

Șabloanele de text pentru scrisori, 
memorii, faxuri, cărți de vizită și 

descrise în Manualul de Iden�tate al 
HAGERO și aprobate de conducerea 

Alăturat sunt câteva exemple 
de prezentare a modului de folosire 
a logoului.

Toate produsele personalizate trebuie 
să fie în concordanță cu instrucțiunile 

HAGERO.

prezentări PowerPoint pot fi găsite la 
adresa de web www.hagero.com. De 
asemenea, de la aceeași adresă se pot 
descărca foi de text în format A4, A3 și A5 
gata �pizate sau unele care conțin doar 
logoul companiei, în funcție de necesitate.
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3.02 Materiale outdoor 

3.03 Materiale promoționale

3.04 Alte exemple de materiale

3.01 Materiale printabile

3.05 Comunicare on-line 

Introducere Iden�tatea vizuală
și reguli de aplicare

Aplicații ale
iden�tății vizuale

Mai multe informații

Prelată TIR

lateral dreapta

lateral stânga

spate

Materiale outdoor



Materiale outdoor
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3.01 Materiale printabile

3.05 Comunicare on-line 

3.02 Materiale outdoor 

3.03 Materiale promoționale

3.04 Alte exemple de materiale

Introducere Iden�tatea vizuală
și reguli de aplicare

Aplicații ale
iden�tății vizuale

Mai multe informații

Mașină



Materiale outdoor
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3.01 Materiale printabile

3.05 Comunicare on-line 

3.02 Materiale outdoor 

3.03 Materiale promoționale

3.04 Alte exemple de materiale

Introducere Iden�tatea vizuală
și reguli de aplicare

Aplicații ale
iden�tății vizuale

Mai multe informații

Roll-Up

Cerințe:

dimensiune 835 x 2.230 mm
bleed jos 290 mm



Materiale outdoor
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3.02 Materiale outdoor 

3.03 Materiale promoționale

3.04 Alte exemple de materiale

3.05 Comunicare on-line 

3.01 Materiale printabile

Introducere Iden�tatea vizuală
și reguli de aplicare

Aplicații ale
iden�tății vizuale

Mai multe informații

Steaguri

Cerințe:

dimensiune 150x390 cm

p
r
e
m

i
u
m

  
l
o
g
i
s
t
i
c
s

ANYTIME. ANYWHERE. IN TIME.

p
r
e
m

i
u
m

  
l
o
g
i
s
t
i
c
s

ANYTIME. ANYWHERE. IN TIME.



Materiale
promoționale
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3.02 Materiale outdoor 

3.03 Materiale promoționale

3.04 Alte exemple de materiale

3.05 Comunicare on-line 

3.01 Materiale printabile

Introducere Iden�tatea vizuală
și reguli de aplicare

Aplicații ale
iden�tății vizuale

Mai multe informații

p
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p r e m i u m  l o g i s t i c s

www.hagero.comUn exemplu concret poate fi găsit în 
imaginea alăturată, pe tricou fiind 
inserat atât logoul HAGERO, cât și 
numele departamentului.

Reclamele au numeroase scopuri, 
oricare dintre ele putând fi adaptate 
pentru HAGERO. Dacă se impune 
inserarea unui volum mai mare de 
informații pe materialele publicitare, 
se recomandă contactarea echipei de 
design, care va respecta cu strictețe 
regulile impuse prin prezentul Manual 
de Iden�tate.

Pe anumite obiecte promoționale 
personalizate s-ar putea impune sau 
dori inserarea, sub logoul HAGERO, a 
numelui unui departament anume, 
într-un format mai mare decât cel 
permis de Manualul de Iden�tate. În 
aceste cazuri, numele 
departamentului trebuie poziționat în 
afara spațiului de respiro al logoului 
HAGERO.



Alte exemple de
materiale de informare
și publicitate
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3.05 Comunicare on-line 

3.01 Materiale printabile

3.02 Materiale outdoor 

3.03 Materiale promoționale

3.04 Alte exemple de materiale

Introducere Iden�tatea vizuală
și reguli de aplicare

Aplicații ale
iden�tății vizuale

Mai multe informații

Prezentare PowerPoint



Comunicare on-line
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3.01 Materiale printabile

3.02 Materiale outdoor 

3.03 Materiale promoționale

3.04 Alte exemple de materiale

3.05 Comunicare on-line 

Introducere Iden�tatea vizuală
și reguli de aplicare

Aplicații ale
iden�tății vizuale

Mai multe informații

Comunicare on-line



4.0
Mai multe informații

Independeței  4-6
437157 Sîrbi
Maramureș, România

+40 262 263 700
+40 362 401 211
+40 724 353 949

office@hagero.com
www.hagero.com

Pentru mai multe informații, nu ezitați să ne contactați u�lizând adresele și telefoanele de mai jos:



Vă mulțumim!

by


