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APRESENTAÇÃO

A NOSSA MISSÃO

Nós somos a Torre do Café. Uma ludocafeteria, a perfeita 
junção de uma ludoteca voltada para jogos analógicos e 
uma cafeteria, ambientada de forma lúdica para se tornar 
um refúgio dos jogos para todos os tipos de jogadores. 

Queremos despertar o encanto pelo mundo dos 
boardgames servindo sempre com qualidade para, 
assim, tornar a experiência de todos única e inesquecível. 

Ser um ponto de encontro diferenciado que promova 
sempre uma nova experiência a todos e se tornar um 
refúgio para um mundo completamente novo e acolhedor 
através de um ótimo serviço.

A NOSSA VISÃO
Ser considerada a melhor empresa do gênero em 
Goiânia, conseguindo sempre atender a todos com 
qualidade e excelência.

OS NOSSOS VALORES
Ser apaixonado pelo que faz. 
Ter a cabeça aberta à críticas e sugestões. 
Criar um time parceiro e positivo. 
Atender com excelência. 
Criar um ambiente divertido e lúdico para todos.
Criar relacionamentos duráveis e honestos com todos.
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IDENTIDADE VISUAL / VERSÃO PREFERENCIAL
Esta é a versão preferencial da marca da Torre do Café e 
deve ser usada em toda a comunicação da empresa,
desde informativos à publicidade.
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REDUÇÃO

Para se garantir a legibilidade da marca, não se deve
fazer uma redução inferior a 11mm de altura por 26mm
de comprimento.

11 mm ou 31 px

26 mm

VERSÃO DE USO RESTRITO
Se necessário, pode-se utilizar apenas o símbolo 
da marca para projetos de ambientação de espaços 
da empresa, aplicações visuais comemorativas, 
sinalizações e demais impressos de circulação interna.
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REDUÇÃO

Não se deve fazer uma redução inferior a 7,5 mm de altura.

7,5 mm ou 21 px



APLICAÇÕES SOBRE FUNDOS DIVERSOS
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APLICAÇÕES
Chapada e sem traçado: Essa aplicação só deve ser
feita em fundos escuros e fundos onde a visualização
do marrom for comprometida, assim, utiliza-se o amarelo
para o logo e o peso da cor em volta da marca compensa 
a falta do traçado em marrom. 

VERSÕES EM CONTORNO
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VARIAÇÕES
Assinatura principal:

Assinatura secundária, só deve ser utilizada em casos
onde a assinatura principal, ou versão preferencial,
não corresponder à diagramação visual necessária
ao documento:
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TIPOGRAFIA

JELLEE

Para compor a nossa identidade tipográfica, utilizamos
as fontes Jellee para títulos e Arial Rounded Bold para 
textos corridos e de apoio.

Aa Bb Cc Dd Ed Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Çc 

0123456789 

?!:#$%&+@*

ARIAL ROUNDED BOLD
Aa Bb Cc Dd Ed Ff  Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz Çc 

0123456789 

?!:#$%&+@*
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CORES
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C: 0%
M: 19%
Y: 93%
K: 0%

R: 255
G: 206
B: 3
#FFCE03

C: 39%
M: 96%
Y: 81%
K: 65%

R: 82
G: 21
B: 18
#521512

C: 0%
M: 0%
Y: 0%
K: 0%

R: 255
G: 255
B: 255
#FFFFFF

ÁREA DE PROTEÇÃO
A área de proteção da marca se dá pela altura O da
tipografia institucional, ela serve para aumentar a
visibilidade da marca nos materiais onde ela será
aplicada.
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USOS INADEQUADOS DA MARCA
Distorções desproporcionais, rotacionar, mudar as
cores, utilizar apenas um dos elementos ou reposicioná-los
são usos indevidos da marca.
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PADRONAGEM
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