
Bine ați venit 
în Regiunea Cahul
Ce reprezintă și cum îl utilizăm 
brandul nostru



Agenda
1. Pentru ce avem nevoie de brandul regiunii 
2. Cum arată brandul Regiunii Cahul 
3. Relația cu localități din regiune 
4. Relația cu agenți economici 
5. Întrebări și răspunsuri 



Brandul regiunii este un instrument 
de dezvoltare locală și regională. 



Brandul regiunii este un instrument 
de dezvoltare locală și regională. 
Bazat pe avantajele locale pe 
termen lung. 











Suport financiar 
nerambursabil în 
dezvoltare economică

Apele minerale 
curative

Rezervația 
naturală  
Lacul Beleu

Scena culturală 
pronunțată

Centrul urban 
dezvoltat, Cahul

Pensiuni turistice 
cu potențial local  
și internațional

Produse locale și 
lanțurile valorice

Situația 
demografică 
favorabilă



Brandul Regiunii Cahul era 
dezvoltat în baza cercetării 
cazurilor internaționale reușite. 





Dragostea de viaţă

 

Nufărul Alb
 

 

Izvorul vieţii

 

















Brand book este 
disponibil în trei 
limbi
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Utilizarea incorectă a logoului

1. Nu aplica logoul colorat 
pe un fundal de nuanţă 
apropiată culorilor sale. 
Utilizează versiunea 
monocromă în alb. 

2. Nu aplica logoul 
colorat pe un fundal 
cu o nuanţă apropiată 
de culoarea neagră. 
Utilizează versiunea 
monocromă în alb.

3. Nu aplica logoul alb 
pe un fundal de nuanţă 
deschisă. Utilizează 
versiunea contrastantă 
a logoului.

4. Nu aplica logoul 
colorat pe un fundal 
prea încărcat — 
încearcă logoul 
monocrom sau 
încadrează logoul 
colorat într-un pătrat 
alb.
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Reguli de amplasare
ale logoului
Pe materialele-tip, cele tipărite sau digitale, 
vom respecta regulile de amplasare ale logoului 
pentru a transmite întocmai căldura și tonul 
prietenos al brandului, care mereu comunică din 
inimă. 

Recomandăm amplasarea logoului Regiunii 

mereu amplasat în colţul din stânga-sus.  
 

de sus, centrat.

Pagina 35



Brandul Regiunii Cahul este gândit 
să acordă sprijinul localităților din 
regiune. 



+





+









Brandul Regiunii Cahul este gândit 
să acordă sprijinul agenților 
economici din regiuni 









Structura managerială 
preliminară

Echipa de gestionare  
a brandului centrală

APL-uri din regiune

Agenți economici din regiune



Pentru access la 
materiale vizuale 
brand.cahul@gmail.com. 
Întrebări și răspunsuri.
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