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DIRETRIZES DO USO DE MARCA 
 

Obrigado por seu interesse em usar os ativos de marca da Kobra. Criamos as Diretrizes de Marca da Kobra para 
gerenciar e proteger o valor da marca. Usando qualquer um dos ativos de marca da Kobra, você concorda 

expressamente em cumprir as restrições impostas por estas diretrizes. 
 
 

 
 

USO DA MARCA 1. Fazer os materiais gráficos de forma que 
represente a sua empresa e sua 
comunicação. Utilizar a nossa logo em 
formato de selo como parceiro, assinando 
o material desenvolvido em conjunto com 
a logo de sua empresa. 

2. Não use quaisquer marcas, logotipos, recursos 
gráficos ou variações semelhantes da Kobra como 
parte de seu logotipo ou marca. 

 
 

 3. Não altere o logotipo do Kobra ou a arte 
final do ícone fornecida a você de forma 
alguma, incluindo a alteração das cores, 
ângulo, dimensões ou relação entre os 
elementos. 

4. Não altere a palavra Kobra nem mude seu 
formato. Não adicione texto nem abrevie a palavra 
Kobra de forma alguma. 

 

  

USO DE FOTOS 
DOS PRODUTOS 

Não distorcer as fotos dos produtos da Kobra, 
sempre coloca-los em proporção a foto original. 

Utilizar o selo da Kobra junto com as fotos. 

 

 
 

CORES 

Nosso selo deve ser sempre reproduzido no tom 
de azul e verde da Kobra, seja em impressos ou na 
tela. 

 

USO DO NOME 

Algumas regras específicas: 
Não use “Kobra”, “Kobratec” ou qualquer 
variação de “Kobra” em seu nome ou nome de 
domínio, junto ao nome de sua marca. 
 

Ex.: Granjeiro Kobra, Higielimp Kobra... 

MATERIAIS 
GRÁFICOS OU 
ONLINE 

Quaisquer materiais confeccionados deverão ser 
apresentados para o setor de marketing da Kobra, 
responsável por avaliar se os critérios foram 
obedecidos e não comprometem a marca. 

Enviar para o e-mail: marketing@kobratec.com.br 

mailto:marketing@kobratec.com.br

