پنج عالمت که نشان می دهد به لوگوی جدید نیاز دارید

پبتزیه لَیلیي رئیس ٍ هتخػع سئَ در ضزوت  99Desingاست .ضزوت طزاحی گزافیه وِ در هشایذُ ّبی
آًالیي ثزای گزفتي لَگَّبی جذیذ ضزوت هی وٌذ .لَیلیي هیی گَییذ "ییه لَگیَ غیَرم مویَهی ت یبرم
ضوبست".
لَیلیي هعتمذ است وِ چٌذیي ضبخع ٍجَد دارد وِ یه ضزوت وَچه ًیبسهٌذ یه ًطبى ثبسرگبًی جذیذ هی
ضَد .در سیز ً 5طبًِ آٍردُ ضذُ است وِ ثِ هب هی گَیذ ثبیذ رٍی طزاحی جذیذ ًطبى ثبسرگبًی خَد وبر وٌین

 -1لوگوی شما با رسانه جدید به خوبی تطبیق ندارد
اگز لَگَی ضزوت ضوب ثزای لزار گزفتي در جلَی فزٍضگبّتبى در  55سبل پیص طزاحی ضیذُ اسیتم هوىیي
است وِ ثزای ٍة سبیت ضوب ٍ ًوبیص در ضجىِ ّبی اجتوبمی ّوچَى فیس ثَن ٍ تَییتز هٌبست ًجبضذ.
لَیلیي هی گَیذ " هوىي است طزاحی آى ثزای یه تبثلَ یب در غفحبم تجلیغبتی سرد هٌبست ثبضذ اهیب اهیزٍسُ
هذیزاىم وست ٍ وبر خَد را ثب رٍش ّبی ًَیي تجلیغبتی هعزفی هی وٌٌذ .هْن ایي است وِ یه لَگَ ثتَاًذ در
چٌذیي رسبًِ وبرایی داضتِ ثبضذ".
وبرآفزیٌبى ثبیذ ایي سَاالم را اس خَد ثپزسٌذ وِ اگز ًطبى خَد را ثشرگتز یب وَچىتز وٌین ثبّن ّن خَاًب خَاّذ
ثَد؟ اگز سیبُ ٍ سفیذ ثبضذ هٌبست است؟ آیب هی تَاًیذ اس آى یه آیىَى درست وٌیذ؟ آیب هی تَاًذ ًطبًی وبرا
ثزای یه ثزًبهه گَضی َّضوٌذ ثبضذ؟ اگز جَاة ّزوذام اس ایي سَاالم خییز ثبضیذ هوىیي اسیت ویِ سهیبى
طزاحی لَگَی ًَ فزا رسیذُ ثبضذ.

 -2لوگوی شما بیانگر کسب و کار کنونی شما نیست
ثب گذضت س هبىم ثیطتز وست ٍ وبرّب وبهل ضذُ ٍ رضذ هی وٌٌذ .ثسیبری اس غبحجبى وست ٍ وبر ایي هَضَع را
ت زثِ وزدُ اًذ وِ ثب یه وبال یب خذهبم ضزٍع ثِ وبر وزدُم رضذ وزدُ ٍ رٍی یه وبالی وبهال هتفبٍم تغییز
هسیز دٌّذ .اگز ًطبى ثبسرگبًی ضوب هعزف هحػَل یب خذهبتتبى ًیست سهبى ثزًذسبسی دٍثبرُ فزا رسیذُ اسیت.
لَیلیي هی گَیذ " ًطبى ثبسرگبًی ضوب ّیچگبُ ًوی تَاًذ ثیبًگز آًچِ وِ وست ٍ ویبر ضیوب در گذضیتِ ثیَدُ م
ثبضذً ".طبى ثبسرگبًی ثبیذ اضتیبق ای بد وٌذ ٍ هبّیت وس ٍ وبر ضوب را در حبل حبضز ٍ آیٌذُ هطخع وٌذ.

 -3لوگوی شما پروژه خود انجام بده بوده است
اگز خَدتبى یب فزدی اس ثستگبى وِ تخػع طزاحی ًذاضتِ ًطبى ت بری ضوب را طزاحی وزدُ استم احتوبال ثزای
ثبسًگزی در آى الذام خَاّیذ وزد .هَفمیت یه طزاحی ٍ ظزافت وبر را تٌْب یه فزد حزفِ ای هی تَاًذ ثَجیَد
ثیبٍرد .لَیلیي هی گَیذ "ضزوت ّبیی ّوچَى اپل ثِ ملت تبویذ ثز طزاحی ثسیبر هَفك ضیذُ اًیذ .در ًتی یِ
جْبى اهزٍسی اًتظبرش اس طزاحی فزاتز رفتِ است. ".
اٍ هی گَیذ اگز اس لَگَ تعزیف ٍ تو یذ دریبفت ًوی وٌیذم احتوبال ًیبسهٌذ طزاحی دٍثبرُ است.

 -4نشان تجاری شما همچون رقیبانتان با تقاضا روبرو نمی شود
لَیلیي هی گَیذ ٍة سبیت ّبیی ّوبًٌذ  Yelpوِ در ضجىِ ّبی اجتوبمی وٌىبش هی وٌٌذ دًیبی ت برمم ثِ
خػَظ ت برم الىتزًٍیىی را ثطَر فشایٌذُ ای رلبثتی وزدُ اًذ .اٍ پیطٌْبد هیی دّیذ ویِ ثیِ طزاحیی رلیبثتی
لَگَی خَد ًگبّی ثیٌذاسیذ " .اگز لَگَی رلیجبى ضوب ثیطتز هَرد تمبضب استم ضبخع خَثی اسه وِ ًطبى هی
دّذ ًطبى ثبسرگبًی ضوب ثبیذ ثِ رٍس ضذُ یب تغییز وٌذ".

ثٌبثزایي اگز هطوئي ًیستیذم سیوبی اجتوبمی خَد را ثب رلیجبًتبى همبیسِ وٌیذ .اگز آًبى ماللِ هٌذاى ٍ َّاداراى
ثیطتزی دارًذ هوىي است سهبى طزاحی ًَ فزا رسیذُ ثبضذ .ثیِ گفتیِ لیَیلیي "اثیز طزاحیی خیَة را ًبدییذُ
ًگیزیذ".

 -5لوگوی شما خیلی پیچیده است
پبتزیه لَیلیي هی گَیذ رٍش ّبی رضذیبفتِ در لَگَّب ثِ سبدُ ًگبری در طزاحی گزایص دارًذ .اٍ هیی گَییذ
" ضیت ٍ لَس ٍ سبیِ ّبی افتبدُ در لَگَّب هطَْر ضذُ اًذ .اهب ایي تىٌیه ّب ًیش لذیوی ضذُ اًذ .ایي تىٌیه
ّب حتی ثزای تزجوِ ٍ ضٌبسبیی تَسط الگَریتن ّبی ًَضتِ ضذُ جست َی تػبٍیز ًیش دضَار ّستٌذ".
طزاحی سبدُ ای اًتخبة ٍ در آى اس  3رًگ استفبدُ وٌیذ .تالش وٌیذ ًطبى ضوب سهیٌِ ای غبف ٍ هبم داضیتِ
ثبضذ.
لَیلیي هی گَیذ "یىی اس ضبخع ّبیی وِ لَگَ ی ضوب را سبدُ ٍ هَثز هی وٌذ آى اسیت ویِ ثتیَاى اس آى در
تػبٍیز پس سهیٌِ هختلف استفبدُ وزدم ثِ گًَِ ای وِ ثبسّن لبثل ضٌبسبیی ثبضذ".
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