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يوضح الدليل التايل أفضل الطرق لتطبيق الهوية البرصية
لليوم الوطني لدولة قطر
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اللجنة املنظمة الحتفاالت اليوم الوطني للدولة
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رؤية اليوم الوطني

تعزيز الوالء والتكاتف والوحدة واالعتزاز بالهوية الوطنية القطرية
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قيم اللجنة املنظمة

اإللهــــــام
املشــاركة
اإلبـــــــــداع
الشــفافية
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تطلعات اليوم الوطني

التـــأثري املمـــتد.	 

إبــراز رمــوز وطنيــة والتأثــري عــىل أفــراد املجتمــع مــن خــال الرتكـــيز عــىل مبادئهــم وقيمهم وعىل رأســهم 	 
املؤســس الشــيخ جاســم بــن محمــد رحمــه اللّه.

كيانــه.	  تأســيس  منــذ  املجتمــع  لهــذا  األصيلــة  القيــم  مــن  النابعــة  القطــري  املجتمــع  قيــم  إبــراز 

ــات.	  ــال الفعالي ــن خ ــهم م ــها يف نفوس ــدة وغرس ــف والوح ــوالء والتكات ــاين ال ــئ مع ــل الناش ــف الجي تعري

التعريــف بالــرتاث والتاريــخ القطــري.	 

عدم اختزال حقبة من التاريخ يف يوم من االحتفاالت.	 

 الرتكيــــز عــىل الفعاليــــات التــي لهــا أصـــل يف تاريخنــــا وترتبـــط ارتباطـــاً مبــارشاً بهويتنــا وتقاليدنــا املميــزة.	 

ربــط املــايض ومواقفــه الوطنيــة التــي تعكــس قيــم الــوالء والتكاتــف والوحــدة مبواقــف معــارصة تعكــس 	 
القيــم ذاتهــا.

تجـسيد املـفاهـيم والقـيم الوطـنية وتفعـيلها.	 

تفاعل ومشاركة أكــرب عدد من املواطنني واملقيمني يف اليوم الوطني.	 
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شعار اليوم الوطني
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الشعار مستوحى من العلم القطري، عدة أياِد متتد مًعا فخورة برفع العلم 
القطري عاليًا، يكمن الشعور بالقوة والتفاؤل والتضامن من خال هذا 

األسلوب، رمز األيدي املمتد من الخط الذي كتبت به كلمة اليوم الوطني 
يظهر إحساًسا قويًا بالوطنية والوالء.

املرجعية الفكرية للشعار
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املساحة الهامشية للشعار والحجم

املساحة الهامشية
ــرى.  ــم أخ ــارص تصمي ــن أي عن ــا م ــعار خاليً ــاء الش ــم إبق ــن امله م
ــة«  ــاحة الخالي ــية »املس ــة هامش ــاء منطق ــم إنش ــك، ت ــان ذل لض
تصميــم  أي  فيــه  يوضــع  أن  ميكــن  موقــع  أقــرب  إىل  لإلشــارة 

ــعار. ــن الش ــرب م بالق

الحد األدىن لحجم الشعار
الحــد األدىن لحجــم جميــع املــواد املطبوعــة هــو 25 مــم و 150 بكســل 
للعــرض عــىل الشاشــة مثــل موقــع الويــب أو  مايكروســوفت باوربوينــت. 
ــؤدي  ــد ي ــك ق ــذا ألن ذل ــن ه ــل م ــم أق ــًدا بحج ــعار أب ــرض الش ــب أال يُع يج

ــراءة. ــوح الق إىل اإلرضار بوض

25 mm

x

x

x

x



11
اليوم الوطني للدولة - إرشادات الهوية البرصية 2021

االستخــدامات الصحيحة للشعــار

ــا بوضــوح يف أي صــورة. يــوىص بالتبايــن بــني الصــورة  يجــب أن يكــون الشــعار مرئيً
والشــعار أثنــاء اســتخدام شــعار اليــوم الوطنــي لدولــة قطــر باأللــوان الرســمية.
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يجب عدم استخدام الشعار عىل أية مواد استهاكية مثل
)زينة الطعام - علب املناديل - ملصقات القوارير - الكرات)

يجــب الحصــول عــى إذن رســمي مــن قبــل اللجنــة املنظمــة الحتفــاالت اليــوم الوطنــي للدولــة مــن أجــل اســتخدام الشــعار عــى أي ســلعة أو 

هدايــا أو عــى أي إعالنــات مطبوعــة ومقاطــع فيديــو ترويجيــة وإعالنــات تلفزيونيــة واإللكرتونيــة.

زينة الطعامعلب املناديلملصقات القوارير الكرات

االستخــدامات الخاطئة للشعــار
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ما يجب تجنبه أثناء استخدام الشعار

إطــار  أي  وضــع  عــدم  يجــب 
عــىل  وضعــه  عنــد  للشــعار 

ملونــة خلفيــة 

ال ينبغي تشويه الشعار عمودياً وأفقياً ويجب أال يتغري لونه
يجب عدم استخدام عنارص الشعار بشكل مستقل

يجب عدم تدوير الشعار

ال ميكــن تغيــري عنارص الشــعار يجــب أال يظهــر الشــعار بلــون 
أبيــض عــىل أي خلفيــة يف 

ــة أي حال

ال ينبغــي اســتخدام الشــعار 
نفــس  مــع  خلفيــة  عــىل 

اللــوين اإلشــباع  درجــة 
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اإلرشادات والضوابط العامة الستخدام شعار اليوم الوطني عىل واجهات املباين واألبراج

استخدام شعار اليوم الوطني بالشكل الصحيح واأللوان الصحيحة	 
وضع الشعار يف املكان الصحيح يف الجزء العلوي من التصميم	 
ــه« يرجــى 	  يف حــال اســتخدام الصــور الرســمية لســمو أمــري البــاد املفــدى وســمو األمــري الوالــد »حفظهــا اللّ

وضــع شــعار اليــوم الوطنــي بارتفــاع ال يتجــاوز ارتفــاع الكتــف 
اســتخدام الصــور الرســمية لســمو أمــري البــاد املفــدى وســمو األمــري الوالــد »حفظهــا اللّــه« حســب اإلرشــادات 	 

والضوابــط العامــة الســتخدام الصــور الرســمية الصــادرة مــن مكتــب االتصــال واإلعــام - الديــوان األمــريي 
استخدام العلم القطري بالرسم واللون الصحيحني حسب قانون استخدام العلم يف الدولة	 
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الخط العريب
,Bahij TheSans Arabic تم اختيار الخط العريب

لاستخدام يف جميع املطبوعات واإلصدارات الخاصة بلجنة احتفاالت اليوم الوطني للدولة.

يتم استخدام هذا الخط  يف العناوين الرئيسة والفرعية والفقرات. 

Bahij TheSansArabic
الخط:

- Bahij TheSansArabic Regular
 أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك

ل م ن ه و ي 0123456789

- Bahij TheSansArabic Bold

 أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك

ل م ن ه و ي 0123456789
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Bahij TheSansArabic
الخط:

- Bahij TheSansArabic Regular
ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoqrstuvwxyz0123456789

- Bahij TheSansArabic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnoqrstuvwxyz0123456789

يلعب الخط دوراً مهاً يف إضفاء طابع مستدام لهويتنا البرصية. 

ولعكس الطابع الحدايث والبسيط يف التصاميم تم اختيار الخط اإلنجليزي
Bahij TheSans Arabic 

الخط اإلنجليزي
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الهوية البرصية 2021



18
اليوم الوطني للدولة - إرشادات الهوية البرصية 2021

يرتبــط القطريــون ببيئتهــم ارتباطــاً وثيقــاً منــذ قديــم الزمــان، فيهــا تربّــوا وبخصائصهــا تأثــروا، فتعايشــوا مــع طبيعتهــا وألــوان تربتهــا وبحرهــا 
ً ومؤثِّــراً يف وجودهــم وبنــاء شــخصيّتهم وهويّتهــم. وتغــّر مواســمها وســروها حتّــى شــكَّلت جــزءاً مهــاًّ

لذلــك، اتَّســمت حياتهــم بالبســاطة كبســاطة بيئتهــم، وانعكســت دماثــة األرض عــى دماثــة أخالقهــم وتواضعهــم وسالســة قولهــم وصفــاء 
ــى مالبســهم وعارتهــم. عبارتهــم وحتّ

ــَل التقــاء البحــر بالــر ميــزة لهــذه البيئــة، فقــد جمعــت حيــاة القطريــن بــن الّنعمتــن، فاغتنــى عيشــهم بخراتهــا، فكانــوا يرتــادون  كــا مثّ
البحــر للغــوص صيفــاً ، ويربّعــون يف الشــتاء. ومــن أجــل اللؤلــؤ ركبــوا ناصيــة البحــر بالحكمــة والّشــجاعة، وآمنــوا بــأنَّ الحيــاة تفاعــٌل مــع اآلخــر، 

فكانــوا يســتقبلون الســفن القادمــة لشــواطئهم مــن كلِّ مــكان بكــرم وترحيــب.

ويف الّصحــراء وجــدوا اإللهــام والفطنــة رغــم مــا يكتنــف العيــش فيهــا مــن صعوبــٍة، تعكســها نــدرة املــاء وقلّــة العشــب، واســتطاعوا ترويــض 
الّصحــراء بصرهــم. وزاد جــال الــّروض مــْن شــاعريّتهم وإبداعهــم.

وســار القطريـّـون يف األرض التــي اســـــتخلفهم اللـّـه عليهــا. فنظــروا فيهــــــا و اعتنــوا بهــا، وبنـــــــوا بيوتهــم مــن حجــر األرض ووبــر الحيوانــات، 
دوَن إســــــراف ألنّهــم قــّدروا نعمــة اللــه عليهــم، وكان تعبرهــم بالّشــكر للــه بالفعــل قبــل القــوِل. 

وقــد زاد تشــبُّث القطريّــن ببيئتهــم مــن حبّهــم لوطنهــم وشــعورهم باالنتــاء والفخــر بــه، حتّــى اتّخــذت البيئــُة مكانــًة هاّمــة يف حياتهــــــم، 
فــرزت يف أناشــيدهم وقصائدهــم، ومــن ذلــك مــا نظمــه الشــيخ املؤســس يف مرثيّتــه:
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تتكون هوية اليوم الوطني من جزئني رئيسيني
بيت الشعر للمؤسس والشعار املنطوق

ميكن استخدام الهوية كعنرص رئييس يف التصميم يف حال عدم وجود صور.
كا يجب استخدامها دامئاً يف أي تصميم مريئ أو مطبوع.

هوية 2021

بيت شعر املؤسس

الشعار املنطوق
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تــم تحديــد األلــوان الخاصــة بالهويــة البرصيــة لليــوم الوطنــي لدولــة قطــر 
لتمييــز التصاميــم الخاصــة بهــا.

األلوان مقسمة إىل فئتني:
يشار إىل الفئة الرئيسية بـ لوحة األلوان األساسية

يشــار إىل الفئــة األخــرى بـــ لوحــة األلــوان الثانويــة والتــي تشــمل كل مــا 
يتعلــق بتصاميــم فعاليــات اليــوم الوطنــي للدولــة

عند الحاجة، ميكن استخدام اللون الذهبي الامع للشعار،
والعناوين الرئيسية.

يجــب أن يأخــذ املصممــون بعــني االعتبــار أن البســاطة واألناقــة هــا النمطــان املطلوبــان يف 

التصميــم، وتجنــب املبالغــة يف اســتخدام التأثــريات املذكــورة أعاه.

لوحة األلوان
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من أجل الحفاظ عىل تناسق جميع التصاميم،
يجب اتبــاع النســب التالية أللوان الشعار:

ألوان الشعار الرسمية

الذهبي
ألوان الطباعة:

) Pantone 872 C ( ) C:24% - M: 34% - Y: 70% - K: 10% (

ألوان الشاشة:

) R: 180 - G: 151 - B: 90 (

العنايب )األدعم(
ألوان الطباعة:

) Pantone 1955 C ( ) C:30% - M: 100% - Y: 70% - K: 28% (

ألوان الشاشة:

) R: 163 - G: 0 - B: 51 (
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استخدامات األلوان الحيادية للشعار

األلوان الحيادية للشعار

عند الحاجة، ميكن استخدام اللون الذهبي الامع للشعار

يجــب أن يكــون الشــعار مرئيًــا بوضــوح عــىل أي خلفيــة. والحفــاظ عــىل األلوان الحيادية للشعار
التبايــن بــني لــون الشــعار والخلفيــة أثنــاء اســتخدام شــعار اليــوم 

ــمية. ــوان الرس ــر باألل ــة قط ــي لدول الوطن
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النقش
متاشياً مع رؤية اليوم الوطني، تم ابتكار لغة برصية فنية ذات بعد أصيل.

لذلــك تــم تصميــم نقــش تجريــدي، حيــث تــم اســتلهامه مــن العنــارص الطبيعيــة 
يف بيئتنــا مثــل أمــواج البحــر والكثبــان الرميلــة لتثمــني القيــم كالشــفافية 

ــر. ــدة والفخ والوح

ابتُكــر منــط التصميــم بطريقــة تعكــس عمــق رؤيتنــا وإمياننــا مببــدأ الحريــة 
والثقــة يف مســتقبل مــرق، واملســتوحى مــن شــعارنا.

النقش األصيل للهوية البرصية
لليوم الوطني للدولة

متاشياً مع رؤية اليوم الوطني، تم ابتكار لغة برصية فنية ذات بعد أصيل.
حيــث تــم تصميــم الهويــة البرصيــة  مســتلهمة مــن العنــارص الطبيعيــة يف بيئتنــا 
ومرابعهــا املزخرفــة باألعشــاب والنباتــات لتثمــني قيــم اإلعتــزاز والوحــدة والفخر.

ــتخدمًة  ــة مس ــة فني ــي 2021 بطريق ــوم الوطن ــة للي ــة البرصي ــم الهوي ــم تصمي ت
ــة  ــراء يف البيئ ــاض الخ ــع والري ــد يف املراب ــل متواج ــري أصي ــات قط ــورة لنب ص
القطريــة وهــو نبــات الِقطــْف الــذي ميتــاز بجــال شــكله وألوانــه األبيــض واألدعم 

كالعلــم القطــري.
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الجرافيك
كيفية استخدام الجرافيك يف التصاميم - التصميم العريض

2 0 2 1
Q a t a r . q a

2 0 2 1
Q a t a r . q a
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التصميم الثانوي الجرافيك لاستخدام يف العروض التقدميية والصفحات الداخلية

الجرافيك
كيفية استخدام الجرافيك يف التصاميم - التصميم العريض
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2 0 2 1
Q a t a r . q a

2 0 2 1
Q a t a r . q a

كيفية استخدام الجرافيك يف التصاميم - التصميم الطويل
الجرافيك
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التصميم الثانوي الجرافيك لاستخدام يف العروض التقدميية والصفحات الداخلية

كيفية استخدام الجرافيك يف التصاميم - التصميم الطويل
الجرافيك
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2 0 2 1
Q a t a r . q a

2 0 2 1
Q a t a r . q a

الجرافيك
كيفية استخدام الجرافيك يف التصاميم - التصميم املربع
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الجرافيك
كيفية استخدام الجرافيك يف التصاميم - التصميم املربع

التصميم الثانوي الجرافيك لاستخدام يف العروض التقدميية والصفحات الداخلية
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4:5 ratio

الجرافيك

التصميم عىل وسائل التواصل االجتاعي

انستجرام
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Facebook cover application 851px X 315px

الجرافيك
فيس بوك
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1080 px x 1920 px

الجرافيكسناب تشات

1- قم بإرسال ملف PNG-24 شفاف محسن للويب
2- يجب أن يكون عرض PNG 1080 بكسل وارتفاعه 1920 بكسل

3- يجب أن يكون حجم ملف PNG أقل من 300 كيلوبايت.

منشور برنامج سناب تشات

تخطيط العمل الفني - وسائل التواصل االجتاعي
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الشكل العام للتصميم
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THE STATE NATIONAL DAY CELEBRATIONS 

ORGANIZING COMMITTEE
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VISION OF THE QATAR NATIONAL DAY

STRENGTHENING SOLIDARITY, LOYALTY AND PRIDE OF QATAR NATIONAL IDENTITY
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VALUE OF QATAR NATIONAL DAY

INSPIRATION

PARTICIPATION

INNOVATION

TRANSPARENCY
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VALUE OF QATAR NATIONAL DAY

• Continuous/sustainable national pride.

• Highlighting on major National symbols by encouraging the Qatari community through ethics 
inspired by the founder Sheikh Jassim Bin Mohammed Al Thani. 

• Highlighting the core values of Qatari culture. 

• Inspiring the Qatari Youth on the essence of loyalty, solidarity and unity through community 
activities and cultural events. 

• Introducing Qatari history and culture. 

• Ensuring the importance of accuracy of Qatari Culture in any activity or event.

• All activities/events should be linked to the heritage and traditions of the Qatari people. 

• Linking the past and the present through solid and clear vision reflecting on the Qatari History and 
how it’s implemented in the present. 

• Embodiment of the values and ideology and implementing them ensuring strong and unified 
interaction between Qatari citizens and expats during Qatar National Day celebrations.
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QND LOGO
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The logo is inspired by the Qatari flag. Multiple hands are coming 
together, proud to hold up high the Qatari flag. Strength, optimism, 
solidarity can be felt through the stylisation. The symbol of the hands 
are reaching out from the calligraphy of National Day showing a strong 

sense of patriotism and loyalty.

LOGO RATIONALE



QATAR NATIONAL DAY - BRAND GUIDELINES 2021

10

LOGO CLEAR SPACE & SIZE

CLEAR SPACE
It is important to keep the logo clear of any other graphic 
elements. To ensure this, an exclusion zone or ‘clear space‘ 
rule has been established to indicate the closest any other 
graphic message can be positioned in relation to the logo.

MINIMUM SIZE
The minimum size for all printed material is 25mm and 150 pixels 
for on-screen usage such as website or Power Point. The logo should 
never be used less than this size as this would lead to a compromise 

in legibility.

25 mm

x

x

x

x
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LOGO DO’S

Logo should be clearly visible on any imagery. Contrast between the 
image and the logo is highly recommended while using QND logo in 

official colours.
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LOGO MISUSE

Logo should not be used on any consumable items such as
(Bottles labels - Food decorations - Tissue box or paper - Balls) or any disposable item

An official permission must be provided by QND committee in order to use QND logo on any merchandise and gifts items or on any 

advertisements printed, promotional videos, TV and online commercials.

Bottles labelsTissue box or paperFood decorations Balls
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LOGO DON’TS

 Logo should not have any
 stroke while placing on

coloured background

Logo should not be distorted vertically, horizontally and should not change colour
Elements of the logo should not be used independently

Logo should not be rotated

 Logo elements cannot be
shifted

 Logo should not appear
 in white colour on any
background in any case

 Logo should not be used
 on a background with the

same saturation degree
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• Maintain using QND logo as per the guidelines
• Place QND logo in the right place at the design header
• In the case of using the official images of His Highness the Amir of the State of Qatar and His Highness the Father 

Amir “may God preserve them”, please place QND logo at the design header without exceeding shoulder height.
• In the case of using the official images of His Highness the Amir of the State of Qatar and His Highness the Father 

Amir “may God preserve them”, follow the general guidelines and controls for the use of official photos issued by 
the Communication and Information Office - Amiri Diwan

• Maintain using the flag of Qatar according to flag law

QND LOGO USAGE GUIDELINES FOR BRANDING ON BUILDINGS AND TOWERS FACADES
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ARABIC TYPEFACE
In order to reflect tradition and modernity,

Bahij TheSans Arabic fonttypface have been chosen.

The Arabic modern font will be used for headlines, subtitles and body text. 

Bahij TheSansArabic
TYPEFACE:

- Bahij TheSansArabic Regular
 أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك

ل م ن ه و ي 0123456789

- Bahij TheSansArabic Bold

 أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك

ل م ن ه و ي 0123456789
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Bahij TheSansArabic
TYPEFACE:

- Bahij TheSansArabic Regular
ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnoqrstuvwxyz0123456789

- Bahij TheSansArabic Bold

ABCDEFGHIJKLMNOQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnoqrstuvwxyz0123456789

ENGLISH TYPEFACE

Typography plays an important role in creating a relevant personality for our brand. 

Bahij TheSans was chosen to suggest modernity, simplicity and to be used for 
headlines, subtitles and body text.
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QND 2021 THEME
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From time immemorial, Qataris have always maintained a close-knit relationship with their environment. They were brought 
up on the land that shaped their characteristics, and they explored and coexisted with nature, the colors of its soil and sea and 
its seasonal changes, to the extent that the environment has become part and parcel of their existence and a major source of 
influence in the building of their personality and identity.

The simplicity of Qatari life reflects that of their environment, and the placidness of the land is equally manifested in the moral 
rectitude of the people, their modesty, the smoothness of their language and the clarity of their expression, qualities which, in 
turn, reflect on their clothing style and architecture.

The intersection of sea and land is a distinctive feature of the Qatari environment, which makes their lives the quintessence of 
two blessings that enrich their livelihood with their bounties. They went to sea in the summer season for diving and relocated to 
terra firma in the winter season. They embraced the realms of the sea in search of pearls, empowered with wisdom and courage, 
believing that the meaning of life resides in interaction with others, which is why Qataris welcomed with open arms the ships 
coming to their shores from far and wide.

In the desert, Qataris found inspiration and acumen despite the difficulty of desert life as reflected in the scarcity of water and lack 
of grassland. They were, nonetheless, able to tame the desert through patience, and the beauty of the meadows enhanced the 
beauty of their poetry and creativity.

Qataris roamed the land of which God has made them vicegerents; so, they contemplated it and took care of it, using stones and 
animal fur to build their homes, but without indulging in extravagance, because they appreciated the blessings of God upon them, 
and their expression of gratitude towards God was articulated in deed before words.

Qataris became attached and loyal to their environment, and their devotion to the land enhanced their sense of belonging and 
pride. The environment assumed an important place in their lives and was celebrated in their songs and poems, as the following 
verses from the “Elegy” of the Sheikh, the founding father, illustrate:

Oh, how many caravans have passed by,
Leaving behind vestiges of the fluctuations of the times,

Abodes our sights are accustomed to as the seasons slip by,
Our meadows ornamented with herbs.

ANCESTRAL MEADOWS: A MATTER OF TRUST
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QND2021 theme consists of two main parts.
Founder verse & Slogan

When no imagery is used, the theme can be the main element of the layout.
When doing a press ad, the theme should always be present.

2021 THEME

Founder Verse

Slogan
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A colour scheme has been selected to introduce, establish and 
differentiate the QND brand to the public and promote the different 

activities taking place during the celebration.

Colours are divided into 2 categories:
The main category will be referred to as the Primary Colour Palette.

The other category will be referred to as the Secondary Colour 

Palette, which will include everything related to the QND Events.

When applicable, the Gold Metallic and the Gold Foil can be used for 
the logo, headline.

Designers should take into consideration that simplicity and elegance is of upmost 
importance, and that they should not be jeopardised by over using the above effects.

COLOUR PALETTE
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COLOURS PALETTE

PRIMARY COLOUR PALETTE SECONDARY COLOUR PALETTE
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In order to keep consistency throughout all communication, the 
logo should be used in the following colour variations palette:

LOGO OFFICIAL COLOURS

Gold
Print colours:

( Pantone 872 C ) ( C:24% - M: 34% - Y: 70% - K: 10% )

Screen colours:

( R: 180 - G: 151 - B: 90 )

Maroon
Print colours:

( Pantone 1955 C ) ( C:30% - M: 100% - Y: 70% - K: 28% )

Screen colours:

( R: 163 - G: 0 - B: 51 )
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POSITIVE & NEGATIVE LOGO USAGE

LOGO POSITIVE & NEGATIVE

When applicable, the Gold Metallic and the Gold Foil can be 
used for the logo, headline.

Neutral ColoursThe logo should be clearly visible on any background. Maintain 
the contrast between the colour of the logo and the background 

while using the QND logo official colors.
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Within the look of QND, A graphic element created to add depth and 
richness to the graphic language.

The visual identity designed and inspired by the natural elements in our 
environment and meadows decorated with herbs and plants to enrich the 

value, unity and dignity.

The graphic element was created in a way to present authenticity, future 
and Environment inspired by our slogan.
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GRAPHICS
HOW TO USE THE GRAPHICS IN THE LAYOUT - HORIZONTAL PROPORTIONS

2 0 2 1
Q a t a r . q a

2 0 2 1
Q a t a r . q a
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SECONDARY DESIGN - FOR PRESENTATIONS, BROCHURES ETC.

GRAPHICS
HOW TO USE THE GRAPHICS IN THE LAYOUT - HORIZONTAL PROPORTIONS
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2 0 2 1
Q a t a r . q a

2 0 2 1
Q a t a r . q a

GRAPHICS
HOW TO USE THE GRAPHICS IN THE LAYOUT - VERTICAL PROPORTIONS
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SECONDARY DESIGN - FOR PRESENTATIONS, BROCHURES ETC.

GRAPHICS
HOW TO USE THE GRAPHICS IN THE LAYOUT - VERTICAL PROPORTIONS
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2 0 2 1
Q a t a r . q a

2 0 2 1
Q a t a r . q a

GRAPHICS
HOW TO USE THE GRAPHICS IN THE LAYOUT - SQUARISH PROPORTIONS
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SECONDARY DESIGN - FOR PRESENTATIONS, BROCHURES ETC.

GRAPHICS
HOW TO USE THE GRAPHICS IN THE LAYOUT - SQUARISH PROPORTIONS
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INSTAGRAM

4:5 ratio

ARTWORK LAYOUT - ONLINE SOCIAL MEDIA
APPLICATION EXAMPLES

GRAPHICS
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ARTWORK LAYOUT - ONLINE SOCIAL MEDIA
APPLICATION EXAMPLES

GRAPHICS FACEBOOK

Facebook cover application 851px X 315px
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Snapchat post application 1080 px x 1920 px

1080 px x 1920 px

1- Submit a web optimized, Transparent PNG-24 file
2- PNG should have a width of 1080px and a height of 1920px

3- PNG file must be under 300KB.

ARTWORK LAYOUT - ONLINE SOCIAL MEDIA
APPLICATION EXAMPLES

SNAPCHATGRAPHICS
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