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Logo Comissions Obreres amb eslògan campanya
sobre fons blanc



Logo Comissions Obreres amb eslògan campanya
sobre fons fosc



Puny campanya EESS
sobre fons blanc

Aplicar en els casos d’amplada superior a 15 mm del logo 



Puny campanya EESS
sobre fons blanc

Aplicar en els casos d’amplada inferior a 15 mm del logo 



Puny campanya EESS
sobre fons fosc

Aplicar en els casos d’amplada superior a 15 mm del logo 



Puny campanya EESS
sobre fons fosc

Aplicar en els casos d’amplada inferior a 15 mm del logo 



Eslògan campanya + puny
sobre fons blanc



Eslògan campanya + puny
sobre fons fosc



#CCOOtenimlaforça

#CCOOtenimlaforça

Eslògan campanya + puny
sobre fons blanc



Altres formats conjunts



Altres formats: Tòtem o columnainflable



Aplicacions de marxandatge a una tinta



Aplicacions de marxandatge



Exemples d’aplicacions gràfi ques a fulletons de paper
Característiques generals:

Intentar respectar un marc blanc de reserva al perímetre del document, treballar sense sangs.

Si treballem amb fons o imatges, incorporar la dent en blanc com espai de reserva pel logotip de CCOO 
tal com indica aquest manual.

Utilitzar la tipografi a corporativa Helvètica Neue
amb totes les variants de la família: des de la forma Bold fi ns a la Light.

ENS PLANTEM
contra la bretxa salarial, 
contra els salaris de 
misèria i contra
les violències masclistes 
a la feina

LLUITES 
SOCIALS
Manifestació el 19N per 
uns pressupostos socials
19 de novembre de 2018, 17.30 h
De la pl. Urquinaona a la pl. Sant Jaume

Per un 
salari
digne

Per un 
salari
digne

Per un 
salari digne





Som
el primer
sindicat 

Per un 
salari
digne

SomSom
el primerel primer
sindicat sindicat 
el primer
sindicat 
el primerel primer
sindicat 
el primer

Per un 
salari
digne

Per un 

salari digne



Exemples d’aplicacions gràfi ques a fulletons i cartells de paper
Característiques generals:

Intentar respectar un marc blanc de reserva al perímetre del document, treballar sense sangs.

Si treballem amb fons o imatges, incorporar la dent en blanc com espai de reserva pel logotip de CCOO 
tal com indica aquest manual.

Utilitzar la tipografi a corporativa Helvètica Neue
amb totes les variants de la família: des de la forma Bold fi ns a la Light.

Slogan a 
l’ofensiva
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