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A INGRESSE

A missão da Ingresse é facilitar a compra e venda de ingressos online para qualquer tipo de evento. 

Nossos usuários encontram os melhores eventos da cidade e já garantem a entrada online, sem trânsito, 

sem filas, sem pressa. 

Para os organizadores, oferecemos, gratuitamente, um software completo de vendas e monitoramento de 

entrada. Se você é organizador de eventos, artista independente, tem um banda, você já pode ter sua 

própria página de venda em minutos e sem pagar nada.

Carpe Diem!



O guia fala sobre

SITEFONTES

A
CORESMARCA REDES SOCIAIS



MARCA



A Marca original da Ingresse é composta pelo símbolo acompanhado da tipografia, porém, por questões de visibilidade, 
como um site em novas cidades, o sufixo “.com” foi adicionado para melhor absorção no mercado. 

A Marca pode ser usada tanto na horizontal (preferencialmente neste formato) quanto na vertical. A diante 
encontram-se exemplos de proporções e distância entre elementos.

Marca



O símbolo da Ingresse é composto por dois tickets sobrepostos. 

O traço no símbolo da marca depende do tamanho em que ele será aplicado. O traço fino é aplicado quando o material 
gráfico for grande, no tamanho ou maior que uma folha de papel A4. 

O traço médio é para aplicações menores do que a citada anteriormente. A função dos contornos é causar um conforto 
visual e melhor legibilidade do símbolo. O traço grosso é apropriado para aplicações extremamente pequenas, tais 
como ícones.

Traço fino Traço médio Traço grosso

Símbolo



Variações

Cores originais

Positivo Negativo

Símbolo



O logotipo da Ingresse tem como base a fonte Lato. A fonte foi escolhida por transmitir seriedade, simplicidade e 
sociabilidade ao mesmo tempo por não ser completamente rígida, ou quadrada.
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Logotipo



Os espaçamentos em variações da marca da Ingresse 
se dão por elementos de sua tipografia. No caso da 
marca em leitura vertical, a distância entre o símbolo e 
a tipografia é de um “s”. O tamanho do símbolo se 
baseia em dois pingos da letra “i”. Um acima do "i", e 
outro na base da letra “g”.

Na versão vertical, o símbolo deve sempre estar 
centralizado com a tipografia, e neste caso a distância 
entre os dois são três pingos do “i” após o topo da letra 
mais alta da tipografia. O tamanho do símbolo é igual a 
metade do espaço que a tipografia ocupa no espaço.

Espaçamento entre elementos



O selo de vendas é utilizado para ser aplicado em materiais de divulgação dos eventos que estão à venda no site da 
Ingresse, e são normalmente enviados aos organizadores para aplicação na arte.

Aplicação do selo de vendas



CORES



As cores da paleta Ingresse foram pensadas para adaptarem-se bem em qualquer plataforma, tanto digital quanto 
impressa, sendo assim, buscamos tonalidades que se complementem na criação de gráficos, além de não provocarem 
sensações desconfortáveis ao serem vistas em conjunto.

Cores

#FCA311

#EC820A

#00A5DB

#008BC1

#60C659

#19AE35

#F13335

#C41F1F

#FFC61E

#D8A30D

#F8F8F8 #D4D7D9

#AEB4B8

#9DA6AD

#7A8085

#2D2D2D



FONTES



Lato

AMATIC SC

Fontes



Regular

Light

Hairline

Italic

Light Italic

Bold

Black

Bold Italic

Black Italic

Hairline Italic

Aa
Lato



A fonte Lato é utilizada em todo o site da Ingresse e em comunicados veiculados no Facebook, tais como imagens do 
Guia Ingresse e informações sobre eventos.

Exemplos de aplicação da fonte “Lato"

Como e onde usar



Regular

Bold Aa
Amatic SC



Amati SC é utilizada em praticamente todas as imagens veiculadas nas redes sociais. A função dela é comunicar de 
maneira descontraída.

Como e onde usar

Exemplos de aplicação da fonte “Amatic SC"



SITE



Os banners de destaque na home page possuem a exclusiva função de levar ao nosso usuário as informações do 
evento com objetividade, tais como dia, horário e local.

Banners de destaque



O superbanner atualmente possui um ar mais institucional, mas futuramente será utilizado como divulgação de 
eventos com grande potencial ou conjuntos de eventos importantes para o site. Assim como os banners de 
destaque, ele deve ser extremamente sucinto e objetivo, mas não deve perder o apelo visual.

Superbanner



REDES SOCIAIS



Imagens e palavras sempre mexeram com as pessoas de 
diferentes maneiras. 

A Ingresse busca sempre fazer com que seus usuários 
sintam-se confortáveis e principalmente, espera que 
aproveitem o dia como se não houvesse um “amanhã”, afinal 
a vida é bela. Carpe Diem!

Redes sociais



Exemplos de posts de divulgação - Créditos pelas fotos devem sempre ser adicionados quando existirem.

Posts de divulgação



Exemplos de posts diversos - Créditos pelas fotos devem sempre ser adicionados quando existirem.

Demais posts
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