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CONECTAREA BRANDULUI
CU STRATEGIA DE BUSINESS

01 Noua poziționare a mărcii trebuie să sporească 
rolul Biomar în industria medicală pentru toată 
lumea, inclusiv atât pentru publicul extern - 
clienți, parteneri, guvern și societate - 
cât și pentru publicul intern - angajații companiei 
din fiecare departament.



POZITIONAREA BRANDULUI
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VIZIUNE 
Pentru a modela viitorul mediului ecologic, 
social și de afaceri printr-o abordare responsabilă 
a dezvoltării industriei chimice/medicale

MISIUNE
Menținerea dezvoltării durabile și crearea unui 
ecosistem favorabil pentru generațiile viitoare

VALORI
Inovaţie
Responsabilitate
Durabilitate



RESEARCH
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LOGO
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Elementul central al logo-ului este un punct - 
un simbol al echilibrului și al noului început. 

Punctul formează un cerc, un simbol al unității și integrității. 
Conexiunile dintre puncte reprezintă o combinație 
de rezistență și mișcare.

Hexagonul stabilește o direcție de creștere și 
dezvoltare. Typeface-ul din wordmark-ului 
reprezintă deschiderea și claritatea noului brand.

DEZVOLTARE
EVOLUTIE
ADAPTARE
DINAMISM
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Culoarea principală a noului brand Biomar 
se numește Biomar Purple. Culoarea violet 
ajută la menținerea concentrării interioare.

Nobilă și unică, această culoare semnifică 
atât stabilitatea, cât și vioicitatea; 
este un simbol al transformării de la o 
stare la alta, deoarece violetul este un 
amestec de albastru și roșu.

PALETA DE CULORI
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BIOMAR PURPLE

BIOMAR TEAL BIOMAR GREEN BIOMAR INDUSTRIAL GREY BLACK



TIPOGRAFIA
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VERTICAL IS
EASIER

Praktika
Contemporary grotesk super family
Designers: Emil Bertell, Teo Tuominen
Publisher: Fenotype

HEADERS 

Hero
 Praktika Rounded — min. 48pt. 60Line

Science and
technology create
quality life

H2
 Praktika Rounded — 36pt. 42Line

Vertical is easier
Scrience and technology 
create quality life

Vertical is easier
Scrience and technology 
create quality life

BODY STYLES

Subhead regular
 Praktika Rounded — 18pt. 30Line

Subhead light
 Praktika Rounded — 18pt. 24Line



PATTERN

07 Observarea proceselor chimice și a transformării compușilor 
moleculari a dat naștere ideii unui nou model, care reprezintă 
un sistem puternic, dar flexibil și viu.

Acest model trebuie utilizat pentru produse de marcă și 
poate fi folosit cu orice culoare de marcă





BIOMAR
RAPORT 2021

BIOMAR
GROUP

BIOMAR
RAPORT 2021

PENTRU UN
VIITOR MAI BUN
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