Política para utilização das marcas Franklin Electric e
imagem de produtos em ambientes virtuais
Esse documento tem como objetivo direcionar a utilização do uso da marca em ambientes virtuais tais como
lojas virtuais, websites, redes sociais, marketplaces e qualquer outra plataforma on-line.

• Utilizar somente versões com cores originais, ou aplicação em branco se necessário (com exceção da
Schneider Motobombas, que não pode ser aplicada em branco);
• Não achatar, girar ou recolorir as marcas;
• Para e-commerce de venda somente das marcas Schneider Motobombas, Bombas leão, Little Giant e
Pioneer Pump é obrigatório incluir “Revenda Autorizada”;
• Não utilizar a marca Franklin Electric;
• Utilizar o Manual da Marca para informações sobre como aplicar a marca em seus materiais.
• Não utilizar segmentos ou partes das marcas Schneider Motobombas, Bombas leão, Little Giant e Pioneer
Pump em sua própria marca.
Exemplos:

Nota: Importante fazer a justaposição com a marca do e-commerce, para deixar claro que se trata de um
revendedor, e não o site oficial da empresa.

Não é permitido utilizar referência às marcas Franklin Electric como parte do nome empresarial da Revenda
Autorizada.
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Política para utilização das marcas Franklin Electric e
imagem de produtos em ambientes virtuais
produtos

Utilize somente imagens atualizadas de produtos. Essas imagens estão disponíveis no website das marcas e
podem ser solicitadas ao time de marketing da Franklin Electric.
Exemplo: Produto com boia elétrica desatualizada (esquerda) e atualizada (direita)

Não reproduza a linguagem visual dos sites oficiais das marcas: imagem, fontes, formatação das páginas,
slogans. Evite qualquer elemento gráfico que possa confundir o Consumidor entre o site oficial das marcas e o
site do revendedor.

Não é permitida a utilização de qualquer tipo de comunicação, falada ou escrita, que induza o Consumidor a
entender a relação entre a Revenda Autorizada e a Franklin Electric como: 1) de Distribuição de Produtos; e 2)
Exclusiva.
O descumprimento da política pode ocasionar na perda de condições comerciais previamente estabelecidas.
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