
Logotipo Prix
Guia de utilização

Este guia visa instruir a correta aplicação da nossa marca de produtos e serviços Prix em materiais 
de comunicação internos e de terceiros.

Desde 1988, a Toledo do Brasil é uma empresa 100% brasileira. A razão social é Toledo do Brasil 
Indústria de Balanças Ltda.. A marca registrada Prix é propriedade da companhia.

Solicitamos o encerramento do acordo de licença de uso da marca Toledo em 2015. A partir de 
01/01/2017, identificaremos os nossos produtos e serviços apenas com a marca Prix.

Prix (pronuncia-se Priks) representa a evolução da empresa e tem sido utilizada há decadas, em 
centenas de milhares de produtos do mercado varejista. Nos últimos anos, também foi incorporada 
nas soluções industriais, de exportação e de serviços. As nossas soluções de hardware, software e 
serviços possuem o mais alto padrão de qualidade para atender às reais necessidades de cada um 
de nossos clientes.

Caso tenha autorização de uso da marca, realize o download do logotipo Prix através do endereço: 
http://www.toledobrasil.com.br/empresa/logo

Em caso de dúvidas, o departamento de Comunicação com o Mercado da Toledo do Brasil Indústria 
de Balanças Ltda. deverá ser consultado através do e-mail ccm@toledobrasil.com.br.

Atenciosamente,

Michel Mathias
Supervisor de Comunicação com o Mercado
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O logotipo Prix possui duas versões: primária e secundária. Na primária, o uso Prix é recomendado para áreas com mais espaço 
livre em volta (arejamento). Já na secundária, o logotipo no estilo “medalha” é utilizado quando tem que se separar o logotipo de 
outros elementos em volta. Porém ambas as versões estão corretas.

AREJAMENTO
As regras de arejamentos são simples e tem como referência o pingo da letra “i” duplicado.

INTRODUÇÃO



CMYK 00 | 00 | 00 | 00
RGB 255 | 255 | 255
# FFFFFF

Pantone Black 100
CMYK 00 | 00 | 00 | 100
RGB 00 | 00 | 00
# 000000

Pantone 647C
Pantone 2945U
CMYK 100 | 60 | 00 | 20
RGB 00 | 81 | 144
# 005190

REDUÇÃO MÁXIMA

4,5 mm 10,0 mm

CORES 
É essencial que o uso das cores seja consistente em todas as aplicações. Utilize as diretrizes a seguir para 
obter os resultados desejados para a marca, trabalhar mais eficientemente e eliminar incertezas e 
adivinhações.

USO DA MARCA E BACKGROUNDS
O uso do fundo claro (branco) ou das versões positivo/negativo nas cores de apoio auxilia na identificação e reconhecimento da marca. O logotipo 
Prix azul deve ser utilizado em backgrounds com tonalidades claras. Já as versões positivo/negativo devem ser usadas em cores e imagens que 
mantenham o logo sem obstrução.

USO INCORRETO DA MARCA
Evite o uso da marca em fundos complexos, com muitos elementos ou com cores que ofusquem o logotipo. Não altere as cores originais do logo, 
nem utilize alguma outra marca/texto para compor a identidade visual.
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OPÇÕES COM DESCRITIVO
Uma forma possível de apliação do logotipo Prix é a sua utilização com o descritivo “A marca de produtos 
e serviços da Toledo do Brasil”. São duas versões (horizontal e vertical) que auxiliarão nas aplicações de 
banners, anúncios etc.

USO DA MARCA E BACKGROUNDS
As regras de uso de cores e backgrounds devem ser respeitadas no caso da aplicação com o descritivo.
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