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GUI A DE US O DE MARCA EM R EDES SOCIAIS

Criação de páginas,
perfis e comportamento
em redes sociais
Para aumentar a credibilidade dos conteúdos postados no seu
perfil e evitar que fraudadores se passem por consultores,
representantes e parceiros C6 Bank, C6 Pay ou PayGo, os perfis em
redes sociais criados usando o nome de qualquer uma das marcas
deverá seguir um conjunto de regras.
Os perfis que não respeitarem as instruções deste guia serão
considerados falsos e, por medida de segurança, tirados do ar.
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Sobre o nome
do seu perfil

@ s e u n o m e . c 6 b a n k
Seu nome pode ser o nome
da sua empresa, do seu

Se você deseja citar o C6 Bank no nome do

escritório, apelido ou seu

seu perfil de redes sociais, ele deverá seguir

nome próprio.

este padrão:

O nome não deve fazer
referência a outras marcas
ou conter ofensas e
palavras negativas.

O nome do C6 Bank
deve estar separado do
seu nome por um ponto.
Você deve citar apenas
o C6 Bank.
Após o nome da marca,
não acrescente nenhum
outro texto ou numeral.

Veja exemplos da aplicação correta e incorreta da regra
para criação de perfis on-line.
Correto

Incorreto

@adriana.c6bank

@adriana_c6bank

@pedro.c6bank

@pedodoc6bank

@thiago45.c6bank

@c6bank.thiago45
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Descrição
do seu perfil
Para manter a consistência da comunicação
com os clientes, a descrição do seu perfil nas
redes sociais deverá começar com o texto
obrigatório de identificação, que não poderá

Se você é um CONSULTOR do C6 Bank (Conexão C6), a
descrição do seu perfil deve começar com esta frase:

ser alterado ou removido em nenhuma
hipótese.

Consultor autônomo C6 Bank.
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Sobre a foto
do seu perfil
Além de manter o padrão de nome e descrição
do seu perfil, você deve usar uma imagem
padrão como sua foto, de acordo com a marca
que você oferece nas redes sociais.
Se você é um consultor
Essa imagem está disponível

C6 Bank sua foto deve ser:

para download aqui.
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Perfil no Instagram
Se você é um Consultor e deseja citar o
C6 Bank no nome do seu perfil do
Instagram deverá seguir este padrão:

Nome de usuário
@seunome.c6bank
Foto de perfil
Consultor C6 Bank

Descrição
Consultor autônomo
C6 Bank;

GUI A DE US O DE MARCA EM R EDES SOCIAIS

Perfil ou página no
Facebook
Se você é um Consultor e deseja citar o
C6 Bank no nome do seu perfil do Facebook
deverá seguir este padrão:

Foto de perfil
Consultor C6 Bank

Nome de usuário
seunome.c6bank
Descrição
Consultor autônomo C6 Bank
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Sobre o C6 Bank
O C6 Bank é um banco que nasceu para atender pessoas físicas e jurídicas. Sem
agências físicas, a instituição está construindo uma oferta completa de produtos e
Ao citar o C6 Bank você deve ter atenção
para reproduzir as informações sobre as

serviços para atender as necessidades de todos os perfis de clientes pessoa física e
pequenas e médias empresas.

marcas e seus produtos da forma correta.
É fundamental que o seu conteúdo esteja de
acordo com o que é apresentado nos sites e
redes sociais
das marcas.

Como explicar o C6 Bank de forma resumida?
O C6 Bank é um banco digital completo, sem agências,
com produtos e serviços criados para atender a todas
as necessidades de clientes pessoas física e empresas.
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Como se referir
ao C6 Bank

Use o artigo do gênero
masculino

Use espaço entre as
palavras

Use letras maiúsculas
e minúsculas

Correto: o C6 Bank
Incorreto: a C6 Bank

Correto: C6 Bank
Incorreto: C6Bank

Correto: C6 Bank
Incorreto: c6 bank, C6 bank, c6
Bank, C6 BANK

Use o “C” e o numeral “Seis” com
Como falar

a pronúncia em português e o “Bank” com
a pronúncia em inglês.
Dessa forma: “cê seis bênk”.
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Ao apresentar
produtos
do C6 Bank

Você pode

Você não pode

Deixar claro que é um profissional

Se apresentar como

autônomo autorizado pelo C6 Bank a

colaborador do C6 Bank.

ofertar produtos e serviços do banco.
Descrever produtos e serviços com
Usar sua própria linguagem, desde que

funcionalidades que eles não possuem

você fique atento à forma de escrever o

ou com informações incorretas.

nome e as características dos produtos.
Fazer comparações com produtos de
Convidar as pessoas para entrarem em

empresas concorrentes ou citar

contato pelas redes sociais, site,

empresas concorrentes no conteúdo.

telefone ou outro canal proprietário.
Apresentar condições de contratação
Usar o site do C6 Bank como referência

que não fazem parte da oferta e do

para citar os nomes e descrever os

modelo de negócio do C6 Bank.

detalhes dos produtos
e serviços. (www.c6bank.com.br)
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Interagindo
com posts dos
perfis oficias

Você pode

Você não pode

Elogiar o conteúdo ou o produto sobre

Criticar o conteúdo ou o produto sobre

ao qual a postagem está se referindo.

ao qual a postagem está se referindo.

Interagir com a marca com comentários

Interagir com a marca de forma

positivos ou dúvidas.

desrespeitosa, hostil ou negativa.

Marcar outras pessoas nos comentários

Marcar o perfil de outras marcas

e recomendar o produto ou serviço que

nos comentários.

está sendo apresentado.
Responder dúvidas e reclamações de
Compartilhar o conteúdo no seu perfil

outros usuários.
Prospectar clientes nos comentários do
conteúdo postado.
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Regras de uso
do logo C6 Bank

Correto

Correto

Utilize o logotipo em sua forma
completa.
Em fundos claros, utilize o logo em cor
preta. Em fundos escuros, utilize em

Incorreto

Incorreto

Incorreto

Não distorcer o logo.

Não distorcer o logo.

Não subtraia
elementos do logo.

branco.
BANK

Não usar apenas “C6”, eliminando o
“Bank” do logo.
Não altere, distorça ou aplique efeitos.

Incorreto

Incorreto

Incorreto

Não aplique efeitos,

Não aplique efeitos,

Não altere elementos,

como reflexo.

como sombra.

como a fonte do logo.

Não adicione ou subtraia elementos.
MAQUININHAS

Nenhuma outra cor deve ser utilizada.
Não coloque o logo sobre fundos que
prejudiquem a leitura.

Incorreto

Incorreto

Incorreto

Não use o logo em

Não use o logo em fundos que

Não adicione outros

outras cores que não

prejudique a leitura.

elementos ao logo.

sejam branco ou preto.
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Regras de uso
do logo C6 Bank
Margem de segurança
A margem de segurança é uma área imaginária traçada utilizando a letra N da palavra BANK

MARGEM DE SEGURANÇA

como na imagem acima. Quaisquer objetos que forem colocados próximos ao logo devem
ficar além dessa margem.

É importante que o logo esteja sempre em uma
área com margens para que nenhum outro
elemento cause interferência na marca.

Respeite a margem de segurança

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Praesent
sit amet tincidunt velit, eget viverra
orci.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent sit amet tincidunt
velit, eget viverra orci.

Correto

Correto

do logo.
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Praesent sit
amet tincidunt velit, eget viverra orci.

Não coloque outros elementos (ex:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent sit amet tincidunt
velit, eget viverra orci.

textos, imagens, traços ou outros
logos) dentro da margem de

Incorreto

Incorreto

Nenhum elemento pode invadir

segurança.

Nenhum elemento pode invadir

a margem de segurança do logo

a margem de segurança do logo
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Regras de uso
do logo C6 Bank

LOGO

LOGO
Proporção

APLICAÇÃO COM OUTRAS MARCAS

Os logos utilizados junto ao logo do C6 Bank devem sempre ter a mesma altura como no exemplo.

Quando for necessário o uso de outros logos
além do C6 Bank:

O logo do C6 Bank deve ficar
preferivelmente na primeira posição.

LOGO

LOGO

O outro logo nunca deve ter a altura maior

Incorreto:

Incorreto:

do que o logo do C6 Bank.

O logo do C6 Bank deve vir sempre

Aqui, o logo está na ordem correta,

em primeira posição. Além disso,

em primeira posição. Contudo,

o logo do C6 Bank está com uma altura

o logo do C6 Bank está com uma

menor do que a do outro logo.

altura menor do que a do outro logo.

Respeite a margem de segurança entre o
logo C6 Bank e os outros logos.
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Materiais do
C6 Bank para download

Neste link você pode fazer o download de todos

Logo C6 Bank

Logo Consultor

Versões positivas e negativas em

Versões positivas e negativas em

diversos formatos.

diversos formatos.

Foto de perfil

Imagens

Para uso em suas redes sociais.

Variedade de cartões para

os materiais disponíveis para usar em suas redes
sociais, site, etc.

IMPORTANTE
Atente-se para os diferentes modelos e lembrese de seguir todas as regras de uso das imagens
mostradas neste guia.

compor postagens.
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Sobre o nome
do seu perfil

@ s e u n o m e . c 6 p a y
Seu nome pode ser
o nome da sua empresa,

Se você deseja citar a C6 no nome do seu

do seu escritório, apelido

perfil de redes sociais, ele deverá seguir

ou seu nome próprio.

este padrão:

O nome não deve fazer
referência a outras
marcas ou conter ofensas
e palavras negativas.

O nome da C6 Pay deve
estar separado do seu
nome por um ponto.
Você deve citar apenas
a C6 Pay.
Após o nome da marca,
não acrescente nenhum
outro texto ou numeral.

Veja exemplos da aplicação correta e incorreta da regra
para criação de perfis on-line.
Correto

Incorreto

@adriana.c6pay

@adriana_c6pay

@pedro.c6pay

@pedodac6pay

@thiago45.c6pay

@c6pay.thiago45
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Descrição
do seu perfil
Para manter a consistência da comunicação
com os clientes, a descrição do seu perfil nas
redes sociais deverá começar com o texto
obrigatório de identificação, que não poderá

Se você é um REPRESENTANTE da C6 Pay, a descrição do seu
perfil deve começar com esta frase:

ser alterado ou removido em nenhuma
hipótese.

Representante autônomo C6 Pay.
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Sobre a foto
do seu perfil
Além de manter o padrão de nome e descrição
do seu perfil, você deve usar uma imagem
padrão como sua foto, de acordo com a marca
que você oferece nas redes sociais.
Se você é um representante
Essa imagem está disponível

C6 Pay sua foto deve ser:

para download aqui.
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Perfil no Instagram
Se você é um Representante e deseja citar
a C6 Pay no nome do seu perfil do
Instagram deverá seguir este padrão:

Nome de usuário
@seunome.c6pay
Foto de perfil
Representante C6 Pay

Descrição
Representante
autônomo C6 Pay.

GUI A DE US O DE MARCA EM R EDES SOCIAIS

Perfil ou página no
Facebook
Se você é um Representante e deseja citar a
C6 Pay no nome do seu perfil do Facebook
deverá seguir este padrão:

Foto de perfil
Representante C6 Pay

Nome de usuário
seunome.c6pay
Descrição
Representante autônomo
C6 Pay
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Sobre a C6 Pay
A C6 Pay é a maquininha de meios de pagamento do C6 Bank. Com ela é possível
fazer vendas com cartão nas funções débito e crédito e o cliente conta com toda a
Ao citar a C6 Pay você deve ter atenção para
reproduzir as informações sobre as marcas e
seus produtos da forma correta.
É fundamental que o seu conteúdo esteja de
acordo com o que é apresentado nos sites e
redes sociais
das marcas.

estrutura e suporte necessário para gerenciar as finanças do seu negócio. Além
disso, os clientes podem ter taxa de adesão zero se atingirem um faturamento
mínimo e receberem as vendas em uma conta do C6 Bank.

Como explicar a C6 Pay de forma resumida?
C6 Pay é a linha de maquininhas de cartão do C6 Bank
para todos os tipos de negócio.
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Como se referir
à C6 Pay

Use o artigo do
gênero feminino

Use espaço entre
as palavras

Use letras maiúsculas
e minúsculas

Correto: a C6 Pay
Incorreto: o C6 Pay

Correto: C6 Pay
Incorreto: C6Pay

Correto: C6 Pay
Incorreto: c6 pay, C6 pay, c6
Pay, C6 PAY

Use o “C” e o numeral “Seis” com
Como falar

a pronúncia em português e o “Pay” com a
pronúncia em inglês.
Dessa forma: “cê seis pêi”.
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Ao apresentar
produtos
da C6 Pay

Você pode

Você não pode

Deixar claro que é um profissional

Se apresentar como

autônomo autorizado pela C6 Pay a

colaborador da C6 Pay.

ofertar produtos e serviços do banco.
Descrever produtos e serviços
Usar sua própria linguagem, desde que

com funcionalidades que eles não

você fique atento à forma de escrever o

possuem ou com informações

nome e as características dos produtos.

incorretas.

Convidar as pessoas para entrarem em

Fazer comparações com produtos de

contato pelas redes sociais, site,

empresas concorrentes ou citar

telefone ou outro canal proprietário.

empresas concorrentes no conteúdo.

Usar a página da C6 Pay como

Apresentar condições de contratação

referência para citar os nomes e

que não fazem parte da oferta e do

descrever os detalhes dos produtos

modelo de negócio da C6 Pay.

e serviços.
(https://www.c6bank.com.br/c6pay/)
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Interagindo
com posts dos
perfis oficias

Você pode

Você não pode

Elogiar o conteúdo ou o produto sobre

Criticar o conteúdo ou o produto sobre

ao qual a postagem está se referindo.

ao qual a postagem está se referindo.

Interagir com a marca com comentários

Interagir com a marca de forma

positivos ou dúvidas.

desrespeitosa, hostil ou negativa.

Marcar outras pessoas nos comentários

Marcar o perfil de outras marcas

e recomendar o produto ou serviço que

nos comentários.

está sendo apresentado.
Responder dúvidas e reclamações de
Compartilhar o conteúdo no seu perfil

outros usuários.
Prospectar clientes nos comentários do
conteúdo postado.
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Regras de uso
do logo C6 Pay

Correto

Correto

Incorreto

Incorreto

Incorreto

Não distorcer o logo.

Não distorcer o logo.

Não subtraia

Utilize o logotipo em sua forma
completa.
Em fundos claros, utilize o logo em cor
preta. Em fundos escuros, utilize em

elementos do logo.

branco.
PAY

Não usar apenas “C6”, eliminando o
“Pay” do logo.
Não altere, distorça ou aplique efeitos.

Incorreto

Incorreto

Incorreto

Não aplique efeitos,

Não aplique efeitos,

Não altere elementos,

como reflexo.

como sombra.

como a fonte do logo.

Não adicione ou subtraia elementos.
MAQUININHAS

Nenhuma outra cor deve ser utilizada.
Não coloque o logo sobre fundos que

Incorreto

Incorreto

Incorreto

prejudiquem a leitura.

Não use o logo em

Não use o logo em fundos que

Não adicione outros

outras cores que não

prejudique a leitura.

elementos ao logo.

sejam branco ou preto.
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Regras de uso
do logo C6 Pay
Margem de segurança
A margem de segurança é uma área imaginária traçada utilizando a letra P da palavra Pay como na

MARGEM DE SEGURANÇA

imagem acima. Quaisquer objetos que forem colocados próximos ao logo devem ficar além dessa
margem.

É importante que o logo esteja sempre em uma
área com margens para que nenhum outro

Respeite a margem de segurança do logo.

imagens, traços ou outros logos) dentro
da margem de segurança.

P

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent sit amet tincidunt
velit, eget viverra orci.

Correto

Correto

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Praesent sit
amet tincidunt velit, eget viverra orci.

P

P

Não coloque outros elementos (ex: textos,

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Praesent sit
amet tincidunt velit, eget viverra orci.

P

elemento cause interferência na marca.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent sit amet tincidunt
velit, eget viverra orci.

Incorreto

Incorreto

Nenhum elemento pode invadir

Nenhum elemento pode invadir

a margem de segurança do logo

a margem de segurança do logo
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Regras de uso
do logo C6 Pay

LOGO

LOGO
Proporção

APLICAÇÃO COM OUTRAS MARCAS
Quando for necessário o uso de outros logos

Os logos utilizados junto ao logo da C6 Pay devem sempre ter a mesma altura como no exemplo,
desconsiderando a descendente na letra “y”.

além do C6 Pay:

O logo da C6 Pay deve ficar
preferivelmente na primeira posição.

LOGO

LOGO

O outro logo nunca deve ter a altura

Incorreto

Incorreto

maior do que o logo da C6 Pay.

O logo da C6 Pay deve vir sempre

Aqui, o logo está na ordem correta,

em primeira posição. Além disso,

em primeira posição. Contudo,

o logo da C6 Pay está com uma altura

o logo da C6 Pay está com uma

menor do que a do outro logo.

altura menor do que a do outro logo.

Respeite a margem de segurança entre o
logo C6 Pay e os outros logos.
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Maquininhas
C6 Pay
Conheça os modelos e especificações das
maquininhas C6 Pay.

Neste link você pode fazer o download das
imagens de cada uma delas para usar em peças
de divulgação.
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Uso de imagens das
maquininhas C6 Pay

Correto

OUTRA
MARCA

Ao lado de maquininhas de outras
marcas, mantenha uma distância
equivalente à largura da maquininha C6
Pay.

Não distorça as imagens. Mantenha
sempre as proporções corretas das
maquininhas.
Não mude a cor das maquininhas.
Não cubra o logo ou outras informações

OUTRA
MARCA

das maquininhas.
Não sobreponha imagens de maquininhas
de outras marcas às maquininhas C6 Pay
Ao posicioná-las ao lado de maquininhas de
outras marcas mantenha uma distância
equivalente à largura da maquininha C6 Pay
que estiver usando.

Incorreto

Incorreto

Incorreto

Não sobreponha

Não distorça e

Não cubra o logo

maquininhas de outras

nem altere a cor das

da C6 Pay.

marcas à maquininha C6

maquininhas.

Pay.
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Usando
templates
Imagens para divulgação em redes sociais.

Use os templates disponíveis para informar
sobre ofertas especiais e vantagens das
maquininhas.

Neste link você pode fazer o download
desses materiais.
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Usando
templates
Sua imagem aqui

Sua imagem aqui

Imagens para divulgação em redes sociais.

Use as molduras em cima das suas imagens
para padronizar seus posts.

Neste link você pode fazer o download desses
materiais.
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Materiais
da C6 Pay para
download
Neste link você pode fazer o download de todos

Logo C6 Pay

Logo Representante

Versões positivas e negativas em

Versões positivas e negativas em

diversos formatos.

diversos formatos.

Foto de perfil

Imagens

Para uso em suas redes sociais.

Variedade de imagens de

os materiais disponíveis para usar em suas redes
sociais, site, etc.

IMPORTANTE
Atente-se para os diferentes modelos e lembrese de seguir todas as regras de uso das imagens
mostradas neste guia.

maquininhas além de templates e
molduras.
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Sobre o nome
do seu perfil

@ s e u n o m e . p a y g o
Seu nome pode ser o nome
da sua empresa, do seu

Se você deseja a PayGo no nome do seu

escritório, apelido ou seu

perfil de redes sociais, ele deverá seguir

nome próprio.

este padrão:

O nome não deve fazer
referência a outras marcas
ou conter ofensas e
palavras negativas.

O nome da PayGo deve
estar separado do seu
nome por um ponto.
Você deve citar
apenas a PayGo.
Após o nome da marca,
não acrescente nenhum
outro texto ou numeral.

Veja exemplos da aplicação correta e incorreta da regra
para criação de perfis on-line.
Correto

Incorreto

@adriana.paygo

@adriana_paygo

@pedro. paygo

@pedodopaygo

@thiago45.paygo

@paygo.thiago45
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Descrição
do seu perfil
Para manter a consistência da comunicação
com os clientes, a descrição do seu perfil
nas redes sociais deverá começar com o

Se você é um Parceiro da PayGo, a descrição do seu perfil

texto obrigatório de identificação, que

deve começar com esta frase:

não poderá ser alterado ou removido em
nenhuma hipótese.

Parceiro PayGo.
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Sobre a foto
do seu perfil
Além de manter o padrão de nome e descrição
do seu perfil, você deve usar uma imagem
padrão como sua foto, de acordo com a marca
que você oferece nas redes sociais.
Se você é um parceiro
Essa imagem está disponível

PayGo sua foto deve ser:

para download aqui.
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Perfil no Instagram
Se você é um Parceiro e deseja citar a
PayGo no nome do seu perfil do Instagram
deverá seguir este padrão:

Nome de usuário
@seunome.paygo
Foto de perfil
Parceiro PayGo

Descrição
Parceiro PayGo.
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Perfil ou página no
Facebook
Se você é um Parceiro e deseja citar a
PayGo no nome do seu perfil do Facebook
deverá seguir este padrão:

Foto de perfil
Parceiro PayGo

Nome de usuário
seunome.paygo
Descrição
Parceiro PayGo
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Sobre a PayGo
A PayGo é a plataforma de meios de pagamento da C6 Holding e gestora das
maquininhas C6 Pay. Além das maquininhas, a PayGo tem uma oferta completa de
Ao citar a PayGo você deve ter atenção para
reproduzir as informações sobre as marcas e

soluções e produtos para venda com cartão e gestão financeira de empresas de
todos os tamanhos e segmentos.

seus produtos da forma correta.
É fundamental que o seu conteúdo esteja de
acordo com o que é apresentado nos sites e
redes sociais
das marcas.

Como explicar a PayGo de forma resumida?
A PayGo é uma plataforma de meios de pagamento e
gestora das maquininhas C6 Pay.
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Como se referir
a PayGo

Use o artigo do gênero
feminino

Não use espaço entre
as palavras

Use letras maiúsculas
e minúsculas

Correto: a PayGo
Incorreto: o PayGo

Correto: PayGo
Incorreto: Pay Go

Correto: PayGo
Incorreto: paygo, Paygo,
payGo, PAYGO

Use “Pay” e “Go” com a pronúncia
Como falar

em inglês.
Dessa forma: “pêi gôu”.
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Ao apresentar
produtos
da PayGo

Você pode

Você não pode

Deixar claro que é um profissional

Se apresentar como

autônomo autorizado pela PayGo a

colaborador da PayGo.

ofertar produtos e serviços do banco.
Descrever produtos e serviços
Usar sua própria linguagem, desde que

com funcionalidades que eles não

você fique atento à forma de escrever o

possuem ou com informações

nome e as características dos produtos.

incorretas.

Convidar as pessoas para entrarem em

Fazer comparações com produtos de

contato pelas redes sociais, site,

empresas concorrentes ou citar

telefone ou outro canal proprietário.

empresas concorrentes no conteúdo.

Usar o site da PayGo como referência

Apresentar condições de contratação

para citar os nomes e descrever os

que não fazem parte da oferta e do

detalhes dos produtos

modelo de negócio da PayGo.

e serviços.
paygo.com.br
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Interagindo
com posts dos
perfis oficias

Você pode

Você não pode

Elogiar o conteúdo ou o produto sobre

Criticar o conteúdo ou o produto sobre

ao qual a postagem está se referindo.

ao qual a postagem está se referindo.

Interagir com a marca com comentários

Interagir com a marca de forma

positivos ou dúvidas.

desrespeitosa, hostil ou negativa.

Marcar outras pessoas nos comentários

Marcar o perfil de outras marcas

e recomendar o produto ou serviço que

nos comentários.

está sendo apresentado.
Responder dúvidas e reclamações de
Compartilhar o conteúdo no seu perfil

outros usuários.
Prospectar clientes nos comentários do
conteúdo postado.
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Regras de uso
do logo PayGo

Correto

Correto

Incorreto

Incorreto

Incorreto

Não distorcer o logo.

Não distorcer o logo.

Não subtraia

Utilize o logotipo em sua forma
completa.
Em fundos claros, utilize o logo em cor
preta. Em fundos escuros, utilize em

elementos do logo.

branco.

PayGo

Não altere, distorça ou aplique efeitos.
Não adicione ou subtraia elementos.
Nenhuma outra cor deve ser utilizada.

Incorreto

Incorreto

Incorreto

Não aplique efeitos,

Não aplique efeitos,

Não altere elementos,

como reflexo.

como sombra.

como a fonte do logo.

Não coloque o logo sobre fundos que

MAQUININHAS

prejudiquem a leitura.
Incorreto

Incorreto

Incorreto

Não use o logo em

Não use o logo em fundos que

Não adicione outros

outras cores que não

prejudique a leitura.

elementos ao logo.

sejam branco ou preto.
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Regras de uso
do logo PayGo

Margem de segurança
A margem de segurança é uma área imaginária traçada utilizando a letra P do logo como na imagem acima.
Quaisquer objetos que forem colocados próximos ao logo devem ficar além dessa margem.

MARGEM DE SEGURANÇA
É importante que o logo esteja sempre em uma
área com margens para que nenhum outro
elemento cause interferência na marca.

P

Respeite a margem de segurança

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Praesent
sit amet tincidunt velit, eget viverra
orci.

P

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent sit amet tincidunt
velit, eget viverra orci.

Correto

Correto

do logo.

P

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Praesent
sit amet tincidunt velit, eget viverra
orci.

Não coloque outros elementos (ex:
textos, imagens, traços ou outros
logos) dentro da margem de
segurança.

P

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Praesent sit amet tincidunt
velit, eget viverra orci.

Incorreto

Incorreto

Nenhum elemento pode invadir

Nenhum elemento pode invadir

a margem de segurança do logo

a margem de segurança do logo
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Regras de uso
do logo PayGo

LOGO

LOGO
Proporção

APLICAÇÃO COM OUTRAS MARCAS
Quando for necessário o uso de outros logos

Os logos utilizados junto ao logo da PayGo devem sempre ter a mesma altura como no exemplo,
desconsiderando a descendente na letra “y”.

além da PayGo:

O logo da PayGo deve ficar
preferivelmente na primeira posição.

LOGO

LOGO

O outro logo nunca deve ter a altura

Incorreto

Incorreto

maior do que o logo da PayGo.

O logo da PayGo deve vir sempre

Aqui, o logo está na ordem correta,

em primeira posição. Além disso,

em primeira posição. Contudo,

o logo da PayGo está com uma altura

o logo da PayGo está com uma

menor do que a do outro logo.

altura menor do que a do outro logo.

Respeite a margem de segurança entre o
logo PayGo e os outros logos.
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Materiais
da PayGo para
download
Neste link você pode fazer o download de todos

Logo PayGo

Logo Parceiro

Versões positivas e negativas em

Versões positivas e negativas em

diversos formatos.

diversos formatos.

Foto de perfil

Imagens

Para uso em suas redes sociais.

Variedade de produtos oferecidos

os materiais disponíveis para usar em suas redes
sociais, site, etc.

IMPORTANTE
Atente-se para os diferentes modelos e lembrese de seguir todas as regras de uso das imagens
mostradas neste guia.

pela PayGo.
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Use os
perfis oficiais
Sempre que mencionar o C6 Bank, a C6 Pay ou

Perfis oficiais C6 Bank
C6Bank

C6Bank

C6Bank

C6Bank

C6BankOficial

C6-Bank

C6Bank

a PayGo no seu conteúdo, você deve citar o perfil
Perfis oficiais C6 Pay
oficial da marca correspondente naquela rede.
C6Pay
Correto: Faça vendas com a maquininha @C6Pay e

C6Pay

receba na sua conta do @C6Bank.
Perfis oficiais PayGo
Incorreto: Faça vendas com a maquininha C6 Pay e
receba na sua conta do C6 Bank.

PayGo

PayGoOficial

PayGo

PayGo
PayGoPagamentos
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Ficou alguma dúvida? Entre em contato com nosso time de Marketing.

