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A sua experiência 
Ventura começa agora!

Parabéns, você fez uma excelente opção ao se 
tornar dealer da empresa responsável pela maior 
produção de barcos em linha da América Latina, 
com concessionárias espalhadas pelos 4 cantos 
do Brasil e um mix de produtos cada vez mais 
diversificado e criado para surpreender.

Neste guia, você encontrará todas as informações 
relacionadas à marca Ventura Experience, 
operação básica de sua loja e diretrizes
gerais de comunicação.

Ao final da leitura, caso ainda exista alguma 
dúvida, entre em contato conosco!
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MANUAL DE MARCA

2. ARQUITETURA DE MARCA



MANUAL DE MARCA

Marca principal do guarda-chuva.
Abaixo dela, estão todas as outras marcas das 

empresas/negócios do grupo (atuais e futuras).

2. ARQUITETURA DE MARCA



MANUAL DE MARCA

Marca especializada na 
fabricação e distribuição 
de barcos cuja qualidade é 
reconhecida em todo o território 
nacional e América Latina.

2. ARQUITETURA DE MARCA



MANUAL DE MARCA

Comercialização dos 
mais diversos tipos de 
acessórios, vestuários, 

peças e assistência técnica 
altamente especializada.

2. ARQUITETURA DE MARCA



MANUAL DE MARCA

Nova marca própria com 
fabricação e distribuição de dois 

tipos de veículos off road cada vez 
mais populares: UTV (utility terrain 
vehicle) e ATV (all-terrain vehicle).

2. ARQUITETURA DE MARCA



Lojas padrão da marca. 
Projeto desenvolvido para 

seguir os padrões de tailor 
made de expansão.

MANUAL DE MARCA

2. ARQUITETURA DE MARCA



ventura
experience
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3. A MARCA: VENTURA EXPERIENCE

MANUAL DE MARCA

marca atual
A marca já consolidada da Ventura Experience 
evoluiu para que a empresa pudesse crescer. 

Agora, ela toma a posição de guarda-chuva 
dos três negócios do grupo: Ventura Marine, 
Ventura Store e Ventura Adventure. 



MANUAL DE MARCA

área de reserva
e redução
O espaço mínimo recomendado de arejamento de 
marca é igual ao tamanho da letra V que compõe 
o logo, tanto na largura, quanto na altura, sempre 
em relação ao tamanho em que ela será aplicada. 

Recomendamos como limite de redução das 
marcas para impressões em off-set as medidas 
especificadas ao lado. A redução além desse 
limite mínimo comprometerá a leitura da marca.

100mm

50mm
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MANUAL DE MARCA

área de reserva
e redução
O espaço mínimo recomendado de arejamento de 
marca é igual ao tamanho da letra V que compõe 
o logo, tanto na largura, quanto na altura, sempre 
em relação ao tamanho em que ela será aplicada. 

Recomendamos como limite de redução das 
marcas para impressões em off-set as medidas 
especificadas ao lado. A redução além desse 
limite mínimo comprometerá a leitura da marca.

100mm

70mm

3. A MARCA: VENTURA EXPERIENCE



MANUAL DE MARCA

cores
A cor de cada uma das marcas está ligada 
diretamente com o segmento do negócio. 
A fidelidade na reprodução das cores é um 
item fundamental para garantir a consistência 
da imagem corporativa. 

Verifique as tonalidades comparando-as 
sempre com a escala Pantone Formula Guide.
Dependendo da peça a ser confeccionada 
e da sua natureza (papel, cartão, película 
adesiva, metal, etc), outras referências de 
cores serão necessárias.

3. A MARCA: VENTURA EXPERIENCE



aplicação
sobre fundos

fundos sólidos fundos complexos

A versão original da marca deve ser utilizada 
apenas em fundo branco. Nas versões mais 
escuras ou coloridas dos fundos sólidos, 
utilizar sempre a versão negativa.

A mesma regra de utilizar a versão negativa 
também vale para fundos complexos escuros/
coloridos (efeitos/degradê) ou aplicações em 
fotos (escuras/coloridas).

MANUAL DE MARCA

3. A MARCA: VENTURA EXPERIENCE



usos
proibidos
A marca Ventura Experience não deve ser alterada, seja nas 
suas cores, diagramação ou proporções. Ao lado, figuram 
algumas maneiras incorretas de aplicação. Verifique os 
usos corretos mostrados nas páginas anteriores e se 
assegure de que a marca nunca seja alterada.

• Não aplicar a logo sobre cores chapadas com pouco 
contraste, exceto as mencionadas neste manual;

• Não trocar a tipografia;
• Não mudar formatos e nem as características da logo;
• Não distorcer ou inclinar a logo;
• Não aplicar sobre imagens muito complexas e/ou que 

não permitam a visualização da logo e não aplicar brilho;
• Não aplicar contorno e/ou sombra.

MANUAL DE MARCA
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3. A MARCA: VENTURA MARINE

MANUAL DE MARCA

marca atual
Com mais de 38 anos de uma sólida atuação no mercado náutico, a Ventura Marine 
possui total capacidade de estocar e entregar o produto com agilidade e qualidade. 
Estamos falando da empresa responsável pela maior produção de barcos em linha da 
América Latina, com concessionárias espalhadas pelos 4 cantos do Brasil e um mix de 
produtos criado para surpreender.



MANUAL DE MARCA

área de reserva
e redução
O espaço mínimo recomendado de arejamento 
de marca é igual ao tamanho do ícone, tanto na 
largura, quanto na altura, sempre em relação ao 
tamanho em que ela será aplicada.

Recomendamos como limite de redução das 
marcas para impressões em off-set as medidas 
especificadas ao lado. A redução além desse 
limite mínimo comprometerá a leitura da marca.

3. A MARCA: VENTURA MARINE

100mm

50mm



MANUAL DE MARCA

cores
O azul da Ventura Marine remete diretamente 
ao segmento náutico.

A fidelidade na reprodução das cores é um 
item fundamental para garantir a consistência 
da imagem corporativa.

Verifique as tonalidades comparando-as  
sempre com a escala Pantone Formula Guide.

Dependendo da peça a ser confeccionada 
e da sua natureza (papel, cartão, película 
adesiva, metal, etc), outras referências de 
cores serão necessárias.

3. A MARCA: VENTURA MARINE



aplicação
sobre fundos

fundos sólidos fundos complexos

A versão original da marca deve ser 
utilizada apenas em fundo branco. Nas 
versões mais escuras ou coloridas dos 
fundos sólidos, utilizar sempre a versão 
com a marca 100% branca.

A mesma regra vale para fundos complexos 
escuros/coloridos (efeitos/degradê) ou 
aplicações em fotos (escuras/coloridas).

3. A MARCA: VENTURA MARINE

MANUAL DE MARCA



usos
proibidos
A marca Ventura Marine não deve ser alterada, seja nas 
suas cores, diagramação ou proporções. Ao lado, figuram 
algumas maneiras incorretas de aplicação. Verifique os 
usos corretos mostrados nas páginas anteriores e se 
assegure de que a marca nunca seja alterada.

• Não aplicar a logo sobre cores chapadas com pouco 
contraste, exceto as mencionadas neste manual;

• Não trocar a tipografia;
• Não trocar cores de uma marca pela outra;
• Não mudar formatos e nem as características da logo;
• Não distorcer ou inclinar a logo;
• Não aplicar sobre imagens muito complexas e/ou que 

não permitam a visualização da logo e não aplicar brilho;
• Não aplicar contorno e/ou sombra.

MANUAL DE MARCA
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3. A MARCA: VENTURA ADVENTURE

MANUAL DE MARCA

marca atual
As trilhas nunca mais serão as mesmas. Agora, nossos clientes têm 
à disposição uma completa linha de quadriciclos ATVs (All-Terrain 
Vehicle) e Buggys UTVs (Utility Task Vehicle) prontos para encarar 
qualquer desafio.



MANUAL DE MARCA

área de reserva
e redução
O espaço mínimo recomendado de arejamento 
de marca é igual ao tamanho do ícone, tanto na 
largura, quanto na altura, sempre em relação ao 
tamanho em que ela será aplicada.

Recomendamos como limite de redução das 
marcas para impressões em off-set as medidas 
especificadas ao lado. A redução além desse 
limite mínimo comprometerá a leitura da marca.

100mm

50mm

3. A MARCA: VENTURA ADVENTURE



MANUAL DE MARCA

cores
O terracota da Ventura Adventure remete 
diretamente ao universo de adrenalina e 
ousadia no qual a empresa está inserida.

A fidelidade na reprodução das cores é um 
item fundamental para garantir a consistência 
da imagem corporativa.

Verifique as tonalidades comparando-as  
sempre com a escala Pantone Formula Guide.

Dependendo da peça a ser confeccionada 
e da sua natureza (papel, cartão, película 
adesiva, metal, etc), outras referências de 
cores serão necessárias.

3. A MARCA: VENTURA ADVENTURE



aplicação
sobre fundos

fundos sólidos fundos complexos

A versão original da marca deve ser 
utilizada apenas em fundo branco. Nas 
versões mais escuras ou coloridas dos 
fundos sólidos, utilizar sempre a versão 
com a marca 100% branca.

A mesma regra vale para fundos complexos 
escuros/coloridos (efeitos/degradê) ou 
aplicações em fotos (escuras/coloridas).

MANUAL DE MARCA

3. A MARCA: VENTURA ADVENTURE



usos
proibidos
A marca Adventure não deve ser alterada, seja nas suas 
cores, diagramação ou proporções. Ao lado, figuram 
algumas maneiras incorretas de aplicação. Verifique os 
usos corretos mostrados nas páginas anteriores e se 
assegure de que a marca nunca seja alterada.

• Não aplicar a logo sobre cores chapadas com pouco 
contraste, exceto as mencionadas neste manual;

• Não trocar a tipografia;
• Não trocar cores de uma marca pela outra;
• Não mudar formatos e nem as características da logo;
• Não distorcer ou inclinar a logo;
• Não aplicar sobre imagens muito complexas e/ou que 

não permitam a visualização da logo e não aplicar brilho;
• Não aplicar contorno e/ou sombra.

MANUAL DE MARCA

3. A MARCA: VENTURA ADVENTURE
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3. A MARCA: VENTURA STORE

MANUAL DE MARCA

marca atual
Agora, nossos clientes podem, literalmente, mostrar a sua 
admiração pela marca Ventura onde quer que eles estejam. Na 
Ventura Store, cada um deles poderá comprar produtos, roupas 
e acessórios da Linha Ventura, além de peças, serviços e outros 
artigos de marcas consagradas do universo náutico e off-road.



MANUAL DE MARCA

área de reserva
e redução
O espaço mínimo recomendado de arejamento 
de marca é igual ao tamanho do ícone, tanto na 
largura, quanto na altura, sempre em relação ao 
tamanho em que ela será aplicada.

Recomendamos como limite de redução das 
marcas para impressões em off-set as medidas 
especificadas ao lado. A redução além desse 
limite mínimo comprometerá a leitura da marca.

100mm

50mm

3. A MARCA: VENTURA STORE
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cores
O cinza da Ventura Store se mantém neutro 
diante da multiplicidade de produtos 
comercializados.

A fidelidade na reprodução das cores é um 
item fundamental para garantir a consistência 
da imagem corporativa.
Verifique as tonalidades comparando-as  
sempre com a escala Pantone Formula Guide.

Dependendo da peça a ser confeccionada 
e da sua natureza (papel, cartão, película 
adesiva, metal, etc), outras referências de 
cores serão necessárias.

3. A MARCA: VENTURA STORE



aplicação
sobre fundos

fundos sólidos fundos complexos

A versão original da marca deve ser 
utilizada apenas em fundo branco. Nas 
versões mais escuras ou coloridas dos 
fundos sólidos, utilizar sempre a versão 
com a marca 100% branca.

A mesma regra vale para fundos complexos 
escuros/coloridos (efeitos/degradê) ou 
aplicações em fotos (escuras/coloridas).

MANUAL DE MARCA

3. A MARCA: VENTURA STORE



usos
proibidos
A marca Ventura Store não deve ser alterada, seja nas 
suas cores, diagramação ou proporções. Ao lado, figuram 
algumas maneiras incorretas de aplicação. Verifique os 
usos corretos mostrados nas páginas anteriores e se 
assegure de que a marca nunca seja alterada.

• Não aplicar a logo sobre cores chapadas com pouco 
contraste, exceto as mencionadas neste manual;

• Não trocar a tipografia;
• Não trocar cores de uma marca pela outra;
• Não mudar formatos e nem as características da logo;
• Não distorcer ou inclinar a logo;
• Não aplicar sobre imagens muito complexas e/ou que 

não permitam a visualização da logo e não aplicar brilho;
• Não aplicar contorno e/ou sombra.

MANUAL DE MARCA
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TIPOGRAFIA

MANUAL DE MARCA

A utilização das fontes conforme indicado 
deve ser feita de maneira integral, sem 
qualquer alteração/substituição.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ - 1234567890

GOBOLD BOLD ITALIC

HELVETICA NEUE LT STD 67 MEDIUM CONDENSED

OSWALD MEDIUM

HELVETICA NEUE LT STD 47 LIGHT CONDENSED

OSWALD EXTRALIGHT

cabeçalhos

corpo de texto

fontes web
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4. MATERIAIS
INSTITUCIONAIS

papelaria
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4. MATERIAIS INSTITUCIONAIS

Regras e especificações para criação e 
produção dos cartões de visita.

Seguir conforme exemplo.

Frente: Logo Ventura Experience + Site

Verso: Logo/Nome do Dealer
Nome do Colaborador - Fonte: Helvetica Neue 
Std 67 Medium Condensed - Corpo 8

Cargo do colaborador e endereço - Fonte: 
Helvetica Neue Std 57 Medium Condensed - 
Corpo 7

Tipo do Papel: Papel Cartão
Gramatura: 220g/m2
Formato: 9,5 x 5cm

cartão de visita

uso proibido

V E N T U R A . C O M . B R

V E N T U R A . C O M . B R

N O M E  D O  C O L A B O R A D O R
Cargo do colaborador
email@venturaexperience.com.br

N O M E  D O  C O L A B O R A D O R
Cargo do colaborador
email@venturaexperience.com.br

GUIA DOdealer



4. MATERIAIS INSTITUCIONAIS

Seguir conforme exemplo.
Padrão de fontes: seguir com as mesmas 
especificações do cartão de visitas.

Assinatura de E-mail

N O M E  D O  C O L A B O R A D O R
Cargo do colaborador
email@venturaexperience.com.br

V E N T U R A . C O M . B R

N O M E  D O  C O L A B O R A D O R
Cargo do colaborador
email@venturaexperience.com.br

V E N T U R A . C O M . B R

GUIA DOdealer

uso proibido



4. MATERIAIS INSTITUCIONAIS

Bloco de anotações

GUIA DOdealer

Seguir conforme exemplo, sempre mantendo 
a logo do Dealer no canto superior direito.



4. MATERIAIS INSTITUCIONAIS

Crachá

GUIA DOdealer

Seguir conforme exemplo.
Arquivo editável disponível no link abaixo.

BAIXAR



4. MATERIAIS INSTITUCIONAIS

Broche Nome

GUIA DOdealer

Seguir conforme exemplo.
Arquivo editável disponível no link abaixo.

BAIXAR



4. MATERIAIS INSTITUCIONAIS

uniformes

dealer

dealer

GUIA DOdealer

Jaqueta esportiva azul marinho e calça caqui 
com logotipos bordados conforme exemplo.

Cores 
Pantone: 7530 C

Pantone: 2768 C



4. MATERIAIS INSTITUCIONAIS

uniformes

dealer

dealer

GUIA DOdealer

Camisa polo azul marinho e bermuda caqui 
com logotipos bordados conforme exemplo.

Cores 
Pantone: 7530 C

Pantone: 2768 C



4. MATERIAIS INSTITUCIONAIS
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uniformes oficina

Camiseta cinza com mangas na cor azul 
marinho. Logotipos em serigrafia (silk-screen)

Bermuda e calça na cor azul marinho com 
logo Ventura Experience bordado em branco 
nos bolsos conforme exemplo.

 
Cores 
Pantone: Cool Gray 7 C

Pantone: 2768 C



4. MATERIAIS INSTITUCIONAIS

frota passeio

GUIA DOdealer

Os veículos de nossa frota seguem a 
padronização visual criada para a Ventura 
Experience, com destaque para a bela 
utilização do ícone nas laterais.
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frota vans pequenas

GUIA DOdealer
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frota vans 
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frota picape
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introdução

As mídias digitais estão presentes em todo o mundo e tornaram-se os canais mais 

importantes de comunicação e alcance de clientes, já que grande parte da população 

possui fácil acesso a elas. Estas mídias devem estrategicamente comunicar os produtos 

da marca de forma on-line para os diversos clientes, sejam eles conhecidos ou ocultos. 

Isto é, além de expandir e melhorar o atendimento àqueles que já são clientes da marca, 

as mídias digitais também estão se tornando uma forma essencial de captação de novos 

clientes; além disso, são uma importante ferramenta para trazer o público às instalações 

e assim iniciar o relacionamento comercial também no mundo offline, abrangendo todas 

as áreas de atuação do Dealer: vendas, pós-vendas e peças. Por isso, é importante 

que o conteúdo que essas mídias transmitem esteja sempre alinhado com todas as 

diretrizes da marca, tanto em termos de conceito quanto de estética. As mídias digitais 

estão presentes não só externamente ao Dealer, mas também em suas instalações, 

5. MARKETING DIGITAL

GUIA DOdealer

como em simuladores, aplicativos e processos desenvolvidos pela marca ou pelo próprio 

Dealer.  Os hardwares, meios pelos quais o conteúdo é transmitido (televisão, telão, tablet, 

etc.), devem ser posicionados somente após a autorização do departamento responsável da 

marca, para que a comunicação ocorra de forma efetiva e obtenha os resultados esperados. 

As primeiras etapas do processo de comunicação on-line incluem a abertura de canais de mídia 

social e configuração de website. O primeiro é relativamente simples, enquanto o segundo pode 

demandar um pouco mais de tempo. Em uma segunda etapa, a coleta de informações ajuda 

a aprimorar sua presença digital. Inclui itens como otimização para mecanismos de pesquisa 

e a criação de melhores apresentações de produtos. Nas fases mais avançadas, é possível 

compreender que gerar resultados positivos significa usar as ferramentas certas para tornar 

eficaz a comunicação digital, independente do tamanho do negócio ou a experiência que possui. 



site

PLANEJAMENTO E ESTRATÉGIAredes sociais

MANTER-SE ATIVO
É importante atualizar o seu site regularmente, pois quanto mais ativo, maior a 

probabilidade de ele aparecer em pesquisas e das pessoas retornarem. Não é permitido 

utilizar domínio Ventura Experience. Lembre-se também de seguir as diretrizes visuais e 

padrões presentes neste guia.

Desenvolver um plano de conteúdo é uma maneira fácil e eficiente de distribuir suas 

iniciativas ao longo do tempo; planejar com antecedência para que seus canais digitais 

se mantenham atualizados e relevantes é imprescindível. 

A maioria da população usa algum tipo de rede social. Por isso, certifique-se de priorizar 

as plataformas em que se envolve e de se adaptar a elas, pois cada uma possui um foco. 

Conhecer sua plataforma e interagir com seus clientes da maneira certa é a chave para 

uma presença bem-sucedida nas redes sociais. 

Além da interação com o público, as redes sociais também são uma grande vitrine para 

seus produtos. Desta forma, é necessário postar fotos e vídeos produzidos pela Ventura 

Marine e Ventura Adventure. 

As informações antigas ou mídias estáticas tendem a não conduzir os negócios com 

a mesma eficácia que aquelas que são atualizadas regularmente com informações e 

ofertas. Ser ativo em sua comunicação e apresentar novos conteúdos regularmente é 

essencial para construir sua marca como revendedor Ventura Experience, permitindo 

que seus clientes o conheçam e construam uma fidelidade.

5. MARKETING DIGITAL

GUIA DOdealer



SITE

5. MARKETING DIGITAL

O Dealer poderá seguir com o seu próprio 
site ou se inspirar no layout do site Ventura 
Experience, apenas adicionando novas 
informações e conteúdos relativos à sua 
unidade.

GUIA DOdealer



facebook

5. MARKETING DIGITAL

O Dealer poderá manter a página já ativa 
do seu Facebook ou criar uma específica, 
respeitando as regras de uso da marca. Ele 
deve ter um comprometimento com relação 
ao abastecimento da rede com posts e 
materiais dos nossos produtos.

GUIA DOdealer



instagram

5. MARKETING DIGITAL

O Dealer poderá manter a página já ativa 
do seu Instagram ou criar uma específica, 
respeitando as regras de uso da marca. Ele 
deve ter um comprometimento com relação 
ao abastecimento da rede com posts e 
materiais dos nossos produtos.

GUIA DOdealer



CARTÃO DE VISITAS DIGITAL

5. MARKETING DIGITAL

Para concentrar informações relevantes para o cliente 
do Dealer, ele poderá utilizar um cartão de visitas 
virtual unificando em um só lugar: endereço da loja, 
WhatsApp, telefone, e-mail, site e redes sociais. 

O formato deverá ser em PDF, com hiperlinks 
direcionando para as páginas/serviços em questão. 

Seguir conforme exemplo, sempre mantendo o logo 
do Dealer ao centro do box.

GUIA DOdealer



INTERNA
COMUNICAÇÃO VISUAL6.

dealer



sinalização interna

As placas internas devem ser fixadas em paredes ou 
portas e sinalizam para o público o ambiente no qual 
se encontra ou que vai adentrar, portanto devem estar 
posicionadas em locais de fácil visualização e sem 
obstruções. Podem conter textos ou pictogramas,
o que for mais orientativo.

Elas são confeccionadas em chapa de alumínio cor 
preta, e os textos ou pictogramas são de adesivo branco, 
de maneira que as informações podem ser facilmente 
trocadas, caso haja necessidade. A fonte deve
respeitar a tipografia padrão da Ventura Experience.

As placas podem ser face única, quando instaladas 
diretamente sobre uma superfície vertical, ou dupla face, 
quando suspensas.

6. COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA

GUIA DOdealer

GERENTE DE VENDAS

GERENTE DE VENDAS

CAIXA

CAIXA

uso proibido



sinalização interna
quadro de pisos
Quando o Dealer possuir mais de um piso, as 
identificações de áreas e departamentos devem ser 
feitas com o auxílio do quadro de pisos. Deve ser 
preferencialmente locado próximo a elevadores ou 
escadas, facilitando assim o fluxo das pessoas pelos
andares do edifício.

O quadro é confeccionado em chapas de alumínio 
modular, assim pode-se facilmente alterar informações, 
se necessário. Os textos são adesivados na cor preta 
sobre cinza quando indicativo de piso e branca sobre 
preto quando sinaliza a área ou departamento
do Dealer.

6. COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA

GUIA DOdealer

CONCESSIONÁRIA

PISO 1

PISO 2

PISO 3

SHOWROOM

VENDAS

PÓS-VENDAS

SHOWROOM

VENDAS

PÓS-VENDAS

SHOWROOM

VENDAS

PÓS-VENDAS



sinalização interna
placas pictogramas
No caso em que as placas contenham pictogramas, 
recomenda-se o uso das imagens indicadas ao lado.

6. COMUNICAÇÃO VISUAL INTERNA
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FEMININO MASCULINO



externa
COMUNICAÇÃO VISUAL7.

dealer



wall sign - logo vertical

O Wall Sign é um elemento a ser fixado diretamente na 
superfície da fachada principal. Só deve ser usado quando 
não houver Pole Sign sinalizando o Centro Autorizado. Prever 
sempre iluminação.

Orientações:

Respeite a zona de exclusividade como mostrado
no exemplo, assim como as proporções dos elementos
do logo Ventura Experience e logo Dealer em relação ao 
formato da placa na fachada. 

GUIA DOdealer

7. COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA



wall sign - logo horizontal

O Wall Sign é um elemento a ser fixado diretamente na 
superfície da fachada principal. Só deve ser usado quando 
não houver Pole Sign sinalizando o Centro Autorizado. Prever 
sempre iluminação.

Orientações:

Respeite a zona de exclusividade como mostrado
no exemplo, assim como as proporções dos elementos
do logo Ventura Experience e logo Dealer em relação ao 
formato da placa na fachada. 

GUIA DOdealer
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7. COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA

fachada
Comunicação externa da loja - primeiro 
contato com o consumidor. Marca Ventura 
Experience em backlight, fechamento em 
ACM preto.

Marca da concessionária seguir conforme 
exemplo do capítulo 6: Comunicação 
Visual Interna - "Wall Sign" (página 58).

GUIA DOdealer



7. COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA

Uso proibido
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7. COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA

vitrine
Acessórios e produtos menores, de 
reposição ou personalização, segurança 
e estilo relacionados à área.

GUIA DOdealer



7. COMUNICAÇÃO VISUAL EXTERNA

vitrine
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ESPAÇO TEMÁTICO
SHOWROOM8.
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8. SHOWROOM – ESPAÇO TEMÁTICO

PROJETO
VISTA SUPERIOR

GUIA DOdealer

Projeto da loja de Ribeirão Preto-SP



8. SHOWROOM – ESPAÇO TEMÁTICO

ESPAÇO MARINE
Projetado para surpreender em todos os 
sentidos. Recepção do cliente Marine em 
um espaço premium com acesso aos 
barcos, tudo ambientado com muita beleza 
e requinte.

• Painel com imagem conceito;
• Parede texturizada;
• Escadas de acesso aos barcos.

GUIA DOdealer



8. SHOWROOM – ESPAÇO TEMÁTICO

ESPAÇO ADVENTURE

Ambientação voltada ao universo Off Road.

A área ganha um visual mais rústico, com 
cores mais avermelhadas e toques de 
beleza natural, remetendo diretamente a um 
universo de aventureiros e desbravadores.

• Painel com imagem conceito;
• Parede texturizada;
• Piso com argila expandida;
• Deck em madeira rústica para produtos;
•  Decoração temática.

GUIA DOdealer



8. SHOWROOM – ESPAÇO TEMÁTICO

ESPAÇO STORE

Ambientação que promove integração visual 
entre os artigos comercializados, algo feito 
com maestria pelo contraste azul e terracota.

• Parede Store preta com nichos azul e  
 terracota;
• Painel com imagem aspiracional;
• Logo Ventura Store, sempre    
  retroiluminado em balcão.
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8. SHOWROOM – ESPAÇO TEMÁTICO

ESPAÇO PARCEIROS

Um ambiente dedicado aos parceiros 
específicos de cada loja.
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8. SHOWROOM – ESPAÇO TEMÁTICO

OFICINA

GUIA DOdealer



AGORA CHEGOU O MOMENTO DE LEVAR A 
EXPERIÊNCIA VENTURA PARA SEUS CLIENTES. 

TE DESEJAMOS MUITO SUCESSO! 


