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Filosofi Logo

Logo Bangga Buatan Indonesia meliputi
gabungan dari logogram dan logotype dengan
sentuhan modern, terlihat dalam bentuk
huruf-huruf dan sederhana secara
keseluruhan. Logogram, digunakan untuk
menunjukkan cinta terhadap produk lokal
Indonesia. Juga menggambarkan perasaan
bangga terhadap produk lokal Indonesia, 
sekalgus menunjukkan kesatuan sebagai satu
Indonesia



Spesifikasi Logo

a) Syarat Logo

LOGO BANGGA BUATAN INDONESIA terdiri atas unsur logogram dan logotype. Kedua unsur ini ditempatkan dalam jarak tertentu,

dan unsur ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain dan harus muncul secara keseluruhan. Bangga Buatan Indonesia juga memiliki

versi warna lain yang dapat digunakan dalam acuan visual

b) Area Isolasi

Batas ruang yang jelas setara dengan 1/3 tinggi logo, gambar di sekitar logo untuk menciptakan batas tak terlihat dari area isolasi.

Daerah yang ditetapkan harus bersih dari semua tulisan, unsur grafis atau gangguan visual lainnya untuk mempertahankan

kejelasan dari logo tersebut



Tidak mengubah bentuk logo Tidak mengganti unsur posisi
pada logo

Tidak meletakkan logo pada
latar belakang yang berantakan

Tidak mengganti warna logo
dengan menggunakan lebih

dari dua warna

Tidak mengganti warna logo
selain warna palet yang diberikan

Tidak memutar logo

Penggunaan Logo Yang Salah :



Palet Warna

UNTUK MENEKANKAN PERASAAN BANGGA ATAS PRODUK LOKAL

Bangga Buatan Indonesia menggunakan warna merah dan putih sebagai warna utama, untuk menunjukkan

perasaan bangga membeli produk local dan untuk menunjukkan kebersamaan dalm kesatuan. Spesifikasi warna

adalah sebagai berikut:



Gunakan keluarga fon 'HK Grotesk'. Ini adalah fon

sans serif yang modern dan sederhana untuk

memberikan perasaan kasual dan mudah dibaca. HK

Grotesk Bold digunakan sebagai jenis huruf utama

untuk berita utama

Gunakan keluarga fon 'HK Grotesk'. Ini adalah fon sans

serif yang modern dan sederhana untuk terlihat

profesional dan kasual di saat bersamaan. Dan juga

mudah untuk dibaca. HK Grotesk Regular digunakan

sebagai badan pesan secara tetap.



























































































































































Kemeja



Polo Shirt



T-Shirt



Tote Bag



Mug



Landyard





Snapback



Tumbler



Botol Air Mineral



Note Book



Uang Elektronik



Payung


