
FESTURIS 2023
MANUAL DE APLICAÇÃO DA MARCA



O turismo é um organismo
complexo e vivo.
Que se transforma.
Que se adapta.
Que evolui.

A identidade Festuris é composta
por diversos elementos dinâmicos,
coloridos, vivos e versáteis.

A IDENTIDADE



VERSÕES PRINCIPAL
E SECUNDÁRIA

versão principal - positiva

versão secundária - negativa

O logo Festuris 2022 deve ser
aplicado em fundo azul escuro.
Essa é sua versão principal. 

A versão secundária, aplicada em 
fundo branco, destina-se
para somente quando não for
possível aplicar a versão principal.

O logo Festuris 2022 possui um rico 
padrão cromático e, por isso, não 
deve ser aplicado sobre imagens ou 
fundos coloridos.



REDUÇÃO
MÁXIMA

Para se garantir qualidade de
impressão e boa legibilidade
de todos os detalhes do logo,
deve-se respeitar a redução
máxima do elemento principal
indicada ao lado:

Impresso = 1,5 cmDigital = 80 px



TIPOGRAFIA

A tipografia institucional
da marca Festuris 2022 é composta
por apenas uma família tipográfica:
Aktiv Grotesk.

A variação Aktiv Grotesk Ex Bold é
destinada para títulos e chamadas, 
enquanto a Medium e Regular des-
tinam-se para textos extensos.

Essas fontes fazem parte
da identidade visual da marca,
e devem ser aplicadas em toda
espécie de comunicação, com
a finalidade de manter sua
identidade.

Aktiv Grotesk Ex Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz
01234567890 ,./;’{}[]\/˜!@#$%ˆ&*()_+

Aktiv Grotesk Medium
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz
01234567890 ,./;’{}[]\/˜!@#$%ˆ&*()_+

Aktiv Grotesk Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXWYZ
abcdefghijklmnopqrstuvxwyz
01234567890 ,./;’{}[]\/˜!@#$%ˆ&*()_+



PADRÃO
CROMÁTICO

C: 100
M: 93
Y:  31
K: 17

#0f1d6e

R: 15
G: 29
B: 110

Azul Escuro

C: 67
M: 5
Y:  20
K: 0

R: 75
G: 181
B: 201

Cores Principais

O logo Festuris 2022 é um elemento 
com diversas cores e somente poderá 
ser aplicado sobre a cor principal: 
azul escuro.

As cores secundárias, azul claro e 
branco, destinam-se para apoio de 
texto nos materiais institucionais e 
comunicação da marca, conforme 
indicado ao lado:

Azul Claro

C: 000
M: 000
Y:  000
K: 000

R: 255
G: 255
B: 255

Branco

#4bb5c9 #ffffff



APLICAÇÕES
FUNDOS

O logo Festuris 2022
deve ser aplicado
preferencialmente
sobre fundo azul escuro.

Aplicação Principal

Outras aplicacões: 



RESSIGNIFICANDO
O TURISMO

3 A 6 DE NOVEMBRO > 2022
SERRA PARK > GRAMADO RS


