
Apresentação IEQ Templo das promessas



Objetivo
do Projeto

Criar uma linguagem visual padronizada
que facilite a identificação, promova 
reconhecimento e conexão com o público.

Criar uma marca, com um símbolo,
um padrão tipográfico e cores.



Atributos
da Marca Os Atributos são os aspectos que fazem 

uma marca ser quem ela é, um conjunto 
de elementos que ela deseja transmitir.

Sua personalidade a faz única e especial.



O templo das 
promessas é:

confiável

acessível

crescente

forte 

sabia  

disciplinada 

organizada 

atual

criativa

verdadeira



O templo das 
promessas NÃO é:

rebelde

arrogante

complexa

antiga

agressiva 

radical

atrevida

industrial

rigorosa



Público
alvo De crianças a idosos e ambos os sexos.

Alguns já estão no caminho, conhecem a
palavra e seus principios e ja caminham 
conosco.
Alguns procuram o primeiro contato com
o evangelho, com Deus.

Diversidade de Publico.



Pontos de 
contato instagram

facebook 

youtube

flyers

papelaria



Estratégias
adoção de uma idenitdade visual

elevar a qualidade fotografica

postagens insofrmativas em redes socias 
FACEBOOK, INSTAGRAM(IGTV) YOUTUBE.



identidade 
visual

TEMPLO 
DAS 

PROMESSAS

experiência

cores
formas

tipografia
uso de espaco

recepção
fotografia
papelarias

identidade 
verbal

nome 
slogam
vocabulario



Cores



templo das 
promessas

IEQ

estamos em uma grande obra...

Marca



templo das 
promessas

IEQ

estamos em uma grande obra...

Marca



templo das 
promessas

IEQ

estamos em uma grande obra...

templo das 
promessas

IEQ

estamos em uma grande obra...templo 
das 
promessas

IEQ

estamos em uma grande obra...

promessastemplo das
IEQ

estamos em uma grande obra...



RobotoTÍTULOS
TÍTULOS
TÍTULOS

Roboto
Roboto
Roboto

Roboto
Roboto
Roboto
Roboto

Fontes



Fontes

Textos
Textos
Textos

Alegreya Sans

Alegreya Sans

Alegreya Sans

Alegreya Sans

Alegreya Sans

Alegreya Sans

Alegreya Sans

Alegreya Sans



Neemias 6:3
Enviei-lhes mensageiros a dizer: Eu estou fazendo uma grande obra, 
de modo que não posso descer: por que há de cessar a obra, enquanto 
eu a deixar para ir ter convosco?

Neemias 6:3

Fontes Aplicação














