
MANUAL 
DE MARCA GOO.MO



CLIENTES 
GOO.MO

TODAS AS FRENTES

Bares, restaurantes e
cafeterias

Usuários, clientes dos
estabelecimentos

Revendas
Moderniza



LOGOTIPO
O nome Goo.mo surgiu dá junção dos nomes
das marca DigimunGO e da Moderniza. A
marca vai falar com diferentes públicos de
uma forma acessível, descontraída e
divertida. Por conta disso, foi feita a versão
com o rostinho nos primeiros dois Ós.  

O "full delivery" como slogan, faz um
complemento para mostrar que a solução é
completa.

DigimunGO     +     Moderniza



APLICATIVO

USO INCORRETO
DA MARCA
01. NÃO distorcer a Marca.
02. NÃO rotacionar ou inclinar a Marca.
03. NÃO alterar a tipografica.
04. NÃO alterar as cores da Marca.
05. NÃO alterar a relação de proporção entre
logo e complemento.
06. NÃO inserir fio de contorno na Marca.
07. NÃO aplicar efeitos visuais na Marca.
08. NÃO conectar palavras com a Marca. 07. 08.

05. 06.

01. 02.

03. 04.

FULL DELIVERY







PALETA DE CORES
As cores usadas para a comunicação
institucional e geral da marca Goo.mo é o
roxo, laranja e em alguns detalhes o azul.

#593088

#F39200

#692883

 #64C4D8



TIPOGRAFIA
A tipografia utilizada para a comunicação da
Moderniza é a família Baloo Tammudu.

Evitar usar tipográfica em itálico.

Além dessa, a Public Secret é a tipografia
usada para títulos ou palavras destaques.

Baloo tammudu
BALOO TAMMUDU
0123456789



APLICAÇÕES
MATERIAIS INSTITUCIONAIS

Com o intuito de padronizar os materiais gráficos e outros itens personalizados
da marca Goo.mo, foi criado uma identidade visual única para todos estes
materiais institucionais. 

Todos os demais materiais institucionais que forem criados no futuro, deverão
seguir a mesma ideia de identidade visual apresentada neste manual.











KIT MARKETING
ESTABELECIMENTO

Com o intuito de padronizar os materiais gráficos e outros itens personalizados
da marca Goo.mo, foi criado uma identidade visual única para todos estes
materiais institucionais. 

Todos os demais materiais do kit marketing que forem criados no futuro,
deverão seguir a mesma ideia de identidade visual apresentada neste manual.



DISPLAY 
MESA



CARTAZ 
BALCÃO



SACOLA 
ENTREGA



SACOLA 
ENTREGA



MOCHILA
MOTOBOY



FACHADA
EXTERNA



COMANDA
ELETRÔNICA



ADESIVO
EXTERNO





REDES SOCIAIS
USUÁRIO FINAL

COMERCIALCOMERCIAL

Instagram, Facebook, dark post,Instagram, Facebook, dark post,
Google Ads, automação de e-mailGoogle Ads, automação de e-mail

marketing.marketing.

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

LinkedIn, Instagram e Facebook.LinkedIn, Instagram e Facebook.

CONTEÚDOCONTEÚDO

Instagram e FacebookInstagram e Facebook



IDENTIDADE
REDES SOCIAIS
A identidade utilizada nas redes sociais da
Goo.mo é descontraída, animada, divertida,
parceira e cool. 

Trabalhando com traços divertidos, com os
olhinhos e a boquinha do logo, memes em
alta e muita imagem de comida boa!

DESCONTRAÍDA

ANIMADA

COOL

DIVERTIDA

PARCEIRA



REDES 
SOCIAIS



CAPA 
FACEBOOK



RODAPÉ 
E-MAIL



AGRADECEMOS PELA
SUA ATENÇÃOBY MARKETING MODERNIZA


