IMAGÉTICA | As imagens utilizadas pela nova Nespresso remetem à street
art, em especial ao gra tti.
5º ELEMENTO | A cápsula de café é frequentemente vista como
um gra smo que compõe as texturas e ajuda a identi car a
marca da Nova Nespresso.
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A Nespresso POP | Linha principal de produtos da nova Nespresso
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A identidade visual das lojas segue a imagética do mix, com muitas cores e texturas. O símbolo «N» encaixotado é
frequentemente utilizado como elemento visual para compor a cenogra a do ambiente. A iluminação com aspecto
neón e as projeções de imagem – principalmente texturas coloridas – é explorado como elemento multimídia.
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O slogan «Nespresso. What Else?» originalmente aplicado com fonte
caligrá ca exclusiva da Nespresso, surge neste mix com uma fonte hand
written denominada Fresh Marker, com características de street art.

A forma desordenada

POP

Fresh Marker

de utilização das cores,
luzes e ilustrações

ABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZ

Lollipop

Mint

conferem um efeito

Anise

"psicodélico" à marca.

1234567890

Desa o: trazer para a marca Nespresso as características da MTV.

O resultado do Mix é uma marca que prioriza o efeito «caixa» no símbolo «N» com 3
dimensões e em perspectiva. A proporção original muda, e agora há enfase na letra N em
perspectiva. O logotipo aparece em menor escala e sem o desenho na letra inicial, em
total conformidade com o MUSIC TELEVISION.

DNA | A Nespresso apresenta-se como uma empresa radiante e colorida cujo objetivo é
vender cápsulas de café de uma forma diferenciada, aproximando-se de um público
jovem e conectado com as novas tendências artísticas.

Assim como no branding MTV, neste mix não há restrição nas aplicações. Tanto o símbolo como o logotipo
podem sofrer alteração de cor e conter texturas variadas. Nas aplicações, a marca pode ser utilizada em
sua totalidade ou somente com o símbolo.

O porta-voz da marca é o arstista e ênfase na foto do artista Redfoo, exintegrante da banda LMFAO, que anuncia a marca e os produtos
Nespresso em pose condizente com o clima non-sense e desprovido de
estética formal.

A fonte utilizada para textos em peças publitárias e na internet – website,
facebook e Instagram – é a família ARIAL. A fonte FRESH MARKER,
utilizada no slogan, pode ser aplicada em títulos ou textos curtos.

APLICAÇÕES | A identidade visual confusa, diversi cada e colorida do branding pode ser visto nas peças publicitárias.
Não há preocupação com número de cores e nem com a sua combinação. Os textos aparecem em corpo grande, e são
breves. O layout manifesta-se com muitos efeitos de cor ou ltros. Na questão fotográ ca, além do destaque das
máquinas ou das cápsulas coloridas, há ênfase ao porta-voz Redfoo, que traduz muito bem o DNA da marca.

A Nespresso POP nasce como um subproduto da marca Nespresso, através de cápsulas com sabores
diferenciados, que estimulam o paladar através de um café tenro e aromatizado, «Uma explosão de
sabor». O alvo principal são os jovens dos 20 aos 35 anos que sentem-se estimulados à novas
sensações. Este grupo de pessoas provavelmente utiliza a máquina de Nespresso dos pais ou de
parentes, e por esta razão, as cápsulas serão vendidas com valor abaixo das originais. O desejo é que a
marca Nespresso POP seja percebida como inovadora, popular e preocupada com os paladares jovens.

A liguagem visual utilizada para o website e os posts nas mídias sociais, como o Instagram, seguem o estilo colorido, exagerado e non-sense. A fonte utilizada para os textos é a família ARIAL, e
em menor proporção, principalmente para frases curtas, utiliza-se a fonte FRESH MARKER.

SOM E MOVIMENTO | A linguagem audio-visual utiliza elementos ilustrados e interferências grá cas junto à imagem em movimento, a m de enfatizar a mensagem da campanha: a nova
Nespresso traz a energia necessária para transformar até mesmo a realidade mais cinzenta e monótana. O tom de voz é decidido, forte, e a música de fundo agitada, conferindo uma sensação
de excitação ao experimentar o produto.

