03/12/2018

E-mail de Museu de Arte do Rio - banner Gala BCSP

Hannah Drumond <hannah.drumond@institutoodeon.org.br>

banner Gala BCSP
Giovanna Longo <giovannalongo@prefeitura.sp.gov.br>
2 de agosto de 2018 18:22
Para: hannah.drumond@institutoodeon.org.br
Cc: Tatyana.rubim@institutoodeon.org.br, Andre Luiz Pompeia Sturm <asturm@prefeitura.sp.gov.br>

Hannah,
Boa noite.
Tudo bem?

Quando o material nos é enviado, nós aprovamos ou desaprovamos e pedimos para mudar o que consideramos
equivocado, como neste caso.
É importante que isto ﬁque claro, ou seja, que não se trata de uma instância opina va, mas delibera va.
Não vou deixar passar uma comunicação que tem problemas de visibilidade, independentemente de já ter sido
analisada por outras instâncias internas.
A cor rosa foi man da, ela só é mais forte para que seja vista e lida.
Assim, estamos determinando que a aplicação seja a indicada por nós.

Obrigada!

GIOVANNA LONGO
Prefeitura de São Paulo | Secretaria Municipal de Cultura
Assessoria de Comunicação
11 3397‑0050

 Mensagem encaminhada 
De: Hannah Drumond <hannah.drumond@institutoodeon.org.br>
Data: 2 de agosto de 2018 14:37
Assunto: Re: banner Gala BCSP
Para: Giovanna Longo <giovannalongosmc@gmail.com>, Tatyana Rubim
<Tatyana.rubim@institutoodeon.org.br>
Oi Giovanna, tudo bem?
Obrigada pela indicação, entretanto não achamos que essa cor seja condizente com o projeto. O rosa é a
cor usada em todas as identidades visuais do BCSP nesse ano e garantimos que teremos legibilidade
adequada. Além disso, o projeto também foi analisado e aprovado por Ismael e pela equipe do BCSP.
Podemos seguir?
Obrigada

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=11fc870257&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1607723893422440273&simpl=msg-f%3A1607723893422440…
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Hannah Drumond
Gerente de Comunicação
+55 (11) 3053 2111 | (11) 973662508
theatromunicipal.org.br | institutoodeon.org.br

Em 1 de agosto de 2018 17:47, Giovanna Longo <giovannalongosmc@gmail.com> escreveu:
Hannah, conversamos aqui e achamos que a cor pode ficar mais forte, pra dar mais contraste.
A cor do pantone solid coated é ‑ 805 C

em
CMYK

C ‑0 M‑ 82 Y‑ 53 K‑ 0

Em anexo um exemplo da cor aplicada no banner.

Obrigada!
Giovanna

No dia 1 de agosto de 2018 às 15:05, Giovanna Longo <giovannalongosmc@gmail.com> escreveu:
Vivi, vc acha que melhorou?

 Mensagem encaminhada 
De: Hannah Drumond <hannah.drumond@institutoodeon.org.br>
Data: ter, 31 de jul de 2018 às 13:31
Assunto: banner Gala BCSP
Para: Giovanna Longo <giovannalongo@prefeitura.sp.gov.br>, SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA  ASSESSORIA DE IMPRENSA <smcimprensa@prefeitura.sp.gov.br>, Rosana
Caramaschi <rosanacaram@prefeitura.sp.gov.br>, Renata Aparecida Pereira da Silva Araujo
<rapsaraujo@prefeitura.sp.gov.br>
Cc: Tatyana Rubim <Tatyana.rubim@institutoodeon.org.br>, Renata Forato
<renata.forato@institutoodeon.org.br>
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=11fc870257&view=pt&search=all&permmsgid=msg-f%3A1607723893422440273&simpl=msg-f%3A1607723893422440…
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Prezadas, tudo bem?
Segue a versão do banner da Gala do BCSP com a modificação solicitada.
Aguardo para seguirmos e agradeço.
Abs.

Hannah Drumond
Gerente de Comunicação
+55 (11) 3053 2111 | (11) 973662508
theatromunicipal.org.br | institutoodeon.org.br


Hannah Drumond
Gerente de Comunicação
+55 (11) 3053 2111 | (11) 973662508
theatromunicipal.org.br | institutoodeon.org.br

IMPORTANTE
Esta mensagem, incluindo qualquer anexo, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é dirigida,
podendo conter informação confidencial e/ou legalmente protegida. Se você não for o destinatário desta mensagem,
por favor, não divulgue, copie, distribua, examine ou, de qualquer forma, utilize a informação aqui contida, por ser
ilegal. Caso você tenha recebido esta mensagem por engano, pedimos que nos retorne este email, e elimine seu
conteúdo em sua base de dados, registros ou sistema de controle.
This message, including any attachment, is intended exclusively for the person(s) to whom it is addressed, and may
contain confidential and / or legally protected information. If you are not the recipient of this message, please do not
disclose, copy, distribute, examine or, in any way, use the information contained herein, as it is illegal. If you have
received this message in error, we ask that you return this email to us and delete your content in your database,
records or control system.
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