
ییر هستند؟ چون دیر یا زود تمام و ترند ها همیشه در حال تغ شودمیترند های جدید معرفی  هرسالچرا 

 .دهندمیرا از دست  تأثیرشانو  شوندمیاشباع  موردنظرترندهای  درنتیجه. کنندمیاستفاده  هاآناز  هاشرکت

تا شکل هندسی، تغییر  گرفته، از رنگ و فوت هاحوزه یهمهو ترند ها در  شودمیدیده  جاهمهاین قابلیت 

.کنندمی  

در طراحی لوگو هستند، زیرا لوگو یکی از عوامل مهم در برندینگ است. اگر یک  مؤثرترند ها یکی از عوامل 

طراحان  تنهانه. به همین دلیل دهدمیاز دست  سریعاًطراحی کند شانس پیشرفتش را  نامناسبیشرکت لوگوی 

را دنبال کنند تا آگاهی برند و به دنبالش سود را افزایش  0202گرافیک بلکه کارکنان هر شرکتی باید ترند های 

.دهند  

 0202لوگو سال  حیهای اصلی طرا و لیستی از ترند ایمکردهما تغییرات اخیر دنیای طراحی را بررسی 

.ایمکردهتهیه  

 

 طراحی متحرک

در  فرضپیشاما این  شناسیممیلوازم  دیگر یک تصویر ساکن روی بسته بندی یا صورتبهلوگو را  معموالًما 

از دنیای تبلیغات بصری  ناپذیرجداییویدیو تبدیل به بخش  انیمیشن و در چند سال اخیر است. حال تغییر

.کندمیو با پیشرفت تکنولوژی این ترند محبوبیت بیشتری پیدا  اندشده  

 

 دهدمیشما رخ اتفاق در ذهن . این شوندمیصدایی در ذهنتان پخش  بینیدمیشما یک تصویر ساکن  بااینکه

 یاد آوردهو این لوگو بیشتر به حالت متحرک به  ایددیدهیشه در شروع یک کارتون چون شما لوگو پیکسار را هم

. ایده لوگو متحرک این لوگو باعث شده است که این برند بسیار شناخته شود.شودمی  



 خواهیدمی. اگر شما اندشدهاجتماعی باعث دسترسی به تبلیغات  هایرسانهاست.  ترپیچیدهشرایط امروزی کمی 

که رسانه اجتماعی خودتان را از اول بسازید و تا از این طریق پول دربیاورید باید تعامل را باال ببرید. لوگو 

)بازاریابی( است.متحرک فرصت خوبی برای وسعت بخشیدن مارکتینگ   

 

«آوریممیهرچه بیشتر به یک تصویر نگاه کنیم بهتر آن را به یاد »  

تعداد زیادی تصاویر  زآنبعدازیرا  کندمیآن را فراموش  سریعاًو  کندمیثانیه به لوگو نگاه  3 نهایتاً کنندهمصرف

را برای  کنندهمصرف. لوگو متحرک فرصت خوبی است تا توجه شودمیاع و حافظه تصویری اشب بیندمیمختلف 

به یاد بماند. حتماًشما نگه داشت تا برند  تریطوالنیمدت   

 

 عدم تقارن

در  چیزهمهو  شوندمیترسیم  نقصبیو تمام خطوط  کنندمیبا دقت زیادی لوگو را طراحی  برندهابیشتر 

انتزاعی  تصویرسازی. حاال نوبت این رسیده است که بعضی قوانین فراموش شوند. شودمیچارچوب طراحی 

.گذاردمیشما  ارتیاخبروز خالقیت در  دوباره در حال ترند شدن است. این نوع راحی فضای بیشتری برای  

 

هر چیزی رعایت کرد زیرا این روش باعث  درکشیدنکه باید قانون عدم تقارن را  کندمی تائیدهر هنرمندی 

آزادانه در  بندیترکیبتوجه به طراحی آزاد، نپرداختن به چارچوب و  به نظر برسد. ترواقعی چیزهمهکه  شودمی

.شودمیشدن طراحی  فردمنحصربهلوگو باعث خاص و  هایالمانقرار دادن  مد قانونبیت. اسش حال افزای  

 



فردمنحصربه هایفونت  

ترند سادگی و  هاشرکتیر سریع تایپوگرافی در طراحی لوگو بودیم. بسیاری از در چند سال اخیر شاهد تغی

 ازلحاظتمام لوگوهای مختلف  تقریباًه ک ایمرسیده اینقطهمینیمالیست را در فونت لوگو دنبال کردن و االن به 

.شودمی. این پدیده منجر به پایین آمدن آگاهی برند اندشدهنوشتاری شبیه هم   

اولین  هافونت. اندرفتهی زیادی سراغ ساختن تایپوگرافی های مخصوص به خودشان برندهابه همین دلیل 

 ایآیندهدر مینیمالیست تغییر کنند.  ایهطراحیچیزی هستند که قرار است در تالش برای متمایز شدن بین 

تا دوباره خاص و متمایز شوند. کنندمیاستفاده  تریانتزاعی هایفونتاز  هاشرکتنزدیک   

 

 خطوط نازک هندسی

 0202. ترند مینیمالیست در سال یابدمیتکامل قرار نیست از بین برود و فقط در آینده  فعالًترند مینیمالیست 

.شودمیو بیشتر روی خطوط و اشکال متمرکز  شودمیهم استفاده   

بصری  ازلحاظ. این سبک طراحی بسیار جاذب و شودمیتمایل زیادی به خطوط نازک نشان داده  اخیراً

جلب کنند از دیگر ترند های مینیمالیست بیشتر است.  است و احتمال اینکه توجه مخاطب را کنندهراضی

 شودمیبه یاد سپرده  راحتیبهو  شودمیباعث برداشت مثبت  تأثیرهندسی با خطوط نازک  هایشکلاستفاده از 

چیزی است که هر لوگو به آن نیاز دارد. دقیقاًو این   

به وجود آوردن یک تصویر  یاجازه اما خطوط نازک شوندمیدیده  ترراحت پررنگخطوط ضخیم و  مسلماً

.دهدمی برندهاخاص، مالیم و متمایز را به   

 

آیکونسمبلیک و اشکال   

ی بزرگی مثل نایک، اپل یا استارباکس دهه برندهااستفاده از سمبل در دیزاین تبدیل به ترند جدید شده است. 

محبوبیت بیشتری پیدا  آیکونکار با سمبل و  0202در سال  احتماالً. اندکردهاستفاده ا از لوگو سمبلیک ه

ی موفق برای صحبت از کاری که برندهایخته شوند. که با بقیه طراحی آم رادارنداین قابلیت  هاسمبل. کندمی

که چرا یک شرکت در یک محصول یا  دهدمیبلکه سمبل توضیح  کنندمیاستفاده ن هاسمبلاز  دهندمیانجام 

 خدمات متخصص است.



وگو استفاده کنید، در این صورت ایپوگرافی لدر ت آیکوناز سمبل و  توانیدمیبرای داشتن یک طراحی بهتر 

.بی اندازیدنگاهی به طراحی زیر  توانیدمیبه خالقیت طراح بستگی خواهد داشت. برای نمونه  چیزهمه  

 

 

منفیفضای   

جالب این است که بعد از  ینکته. کنندمیزیادی است که از این روش در طراحی استفاده  زمانمدتطراحان 

ترند های  ماندگارترینیکی از  منفیگفت فضای  توانمیدهه ها کسی از این طراحی خسته نشده است.  گذشت

 طراحی لوگو است.

ممکن است به زمان نیاز داشته باشد تا متوجه جزئیات در این طراحی شود. این  کنندهمصرفاست که  رذکقابل

با خودش فکر  کنندهمصرف. کنندمیبسیار پیچیده هستند و به همین دلیل توجه بیشتری جلب  لوگوهانوع 

لوگو در ذهنش جای خاصی  شودمیمتوجه جواب  بعدازاینکهچه چیزی است؟ و  دقیقاًکه این لوگو  کندمی

.گیردمی  

در این زمینه لوگو شرکت لوازم الکتریکی ال جی است. با نگاه کردن به این لوگو ممکن  هامثالیکی از بهترین 

 است کمی گیج شوید که آیا یک صورتک است یا دو حرف مجزا؟



 

این ترند به افزایش آگاهی  درهرصورت. شودمیمنفی باعث دیده شدن فضای مثبت فضای  حالت، ترینسادهدر 

و فرصت خوبی برای نشان دادن خالقیت است. کندمیبرند کمک   

 

و به  اندکردهقرار است سال جذابی برای طراحی لوگو باشد. شرایط زیادی تغییر  0202سال  زیاداحتمالبه

طراحی ببینیم. تغییر ترند ها باعث به وجود آمدن رقابت  ٔ  درزمینهدی همین دلیل قرار است خالقیت زیا

به نفع  هاآنو رقبا از  و بررسی بازار هاترند بامطالعهو موفق هستند  روزبهیی که همیشه هاشرکتو  شوندمی

.کنندمیخودشان استفاده   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


