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Indrodução Manual de Aplicação da Marca para Parceiros

Obrigada por incluir o Blog Nerdty no seu plano
estratégico de marketing!

O Blog Nerdty® está online desde abril de 2018 com a publicitária e
social media Luiza Perazzini na produção de todo o conteúdo e
estratégia do Blog.

Este Manual de Aplicação da Marca traz algumas regras de como
utilizar a marca do Blog em suas diversas formas, como identidade
visual, e verbal através de alguns exemplos, além de informar
também sobre o uso não autorizado da marca.
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O Tom de Voz do Nerdty® é na verdade o Tom de Voz da Luiza Perazzini,
uma Social Media inspirada a mostrar as outras pessoas que todo Nerd
pode ter uma voz. Que não precisa se esconder atrás da sua toalha e pode
sair pelo mundo e desbravar sem medo as galáxias mais distantes deste
mundo fantástico.

Além disso, Luiza usa seu tom de voz para levar também nnao só noticias
como informação ao seu publico feminino de como utilizar sua
feminilidade sem ter vergonha disso, o que acontece com muitas mulheres
e meninas geeks, nerd e gamers.
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Identidade Verbal

A Identidade Verbal é como o Blog Nerdty® se posiciona, nosso tom de voz
nos conteúdos produzidos em todas as redes sociais e que também deve ser
mantido por nossos parceiros, sejam eles parceiros de conteúdo ou
publicitários.

Tom de Voz

Qual o conteúdo do Nerdty?

O Nerdty você vai encontrar apenas conteúdo sobre a cultura Geek como
Marvel, DC, Animes, etc, também irá encontrar conteúdos sobre o mundo
dos games sejam eles para consoles ou PC e as tecnologias ligadas a esses
conteúdos.
Devido a isto, o Nerdty® irá tratar todo o conteúdo que sair sobre eles
como animação, filmes, séries, games e tecnologias.
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Não realizamos parcerias que não sejam favoraveis ou que eu não consiga
criar um conteúdo de qualidade para os meus seguidores. Pois a missão
do Nerdty® é entregar conteúdo de qualidade aos seus seguidores.

Parcerias com Blogs que não possuam o mesmo conteúdo e o mesmo
compromisso e respeito com seus seguidores.

Parcerias com marcas duvidosas.
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Parcerias que não fazemos

Como não falamos

O Nerdty® não usa termos pejorativos, preconceituosos ou trata mal
qualquer um dos seus seguidores. Devido a isto, também não nos aliamos
a campanhas que tenham comportamento parecidos.
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Identidade Visual

A  Identidade Visual é como aplicar a marca do Nerdty® de forma correta
seguindo todas as regras para que todas as parcerias estejam alinhadas com
a Identidade original e desta forma, não haja nenhuma distorção e também
copilação da imagem sem autorização.

Aplicação

Agora vamos ver diversos exemplos de aplicação da Logomarca do Blog
Nerdty®. 

Vamos começar primeiro com a aplicação da logomarca com texto:
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Fundo suave 1: Fundo Foto 2:
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Dimensões de Proteção

Para proteção da Logomarca, deve se deixar um espaço igual de 1cm em
todas os lados da logo para que outras imagens não invadam ou a
sobreponham. Também não é aceito que a logo tenha menos de 2cm L x
0,5cm A.
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Fundo Transparente: Fundo Preto:

Fundo suave 1: Fundo Foto 2:
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Aplicação 2

O Nerdty® também tem a forma de aplicação da sua Logomarca de forma
simples sem a sua escrita, só a caricatura chibi.

Veja a seguir as formas de aplicação:
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Fundo Transparente: Fundo Preto:

Fundo suave 1: Fundo Foto 2:
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Fundo Transparente: Fundo Preto:

Fundo suave 1: Fundo Foto 2:



Para proteção da Logomarca, deve se deixar um espaço igual de 1cm em
todas os lados da logo para que outras imagens não invadam ou a
sobreponham. Também não é aceito que a logo tenha menos de 1cm L x
1cm A.

Dimensões de Proteção
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O uso não autorizado da marca Nerdty®, bem como do nome, da logomarca
irá acarretar em violação de direitos de propriedade intelectual de marca
registrada processo nº 919857540 (registo INPI).

Portanto, caso seja constado e identificada a ma-fé, será tomado todo
amparo policial e judicial a fim de ver recompostos os danos patrimoniais e
extrapatrimoniais decorrentes do uso maléfico de sua marca por terceiros,
nos termos estabelecidos pelos artigos 186 e 927 do Código de Processo
Civil.

Uso não autorizado da Marca
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