Roser Chillón i Costa
PORTFOLIO DISSENY

Vinya Encisada
DISSENY D’IMATGE CORPORATIVA
DISSENY D’IDENTITAT CORPORATIVA
DISSENY D’ETIQUETES DE CAVA I VI

Disseny de la imatge corporativa i tota la
identitat visual de les caves Vinya Encisada.
També vaig dissenyar les etiquetes dels caves
i vins de la marca.
El logotip representa el passat modernista del
Penedès i la màgica naturalesa de les seves
vinyes.

Talaia Assessoria
DISSENY D’IMATGE CORPORATIVA.
DISSENY D’IDENTITAT CORPORATIVA.
DISSENY XARXES SOCIALS

Talaia és una gestoria especialitzada en
l’assessorament i gestió per a organitzacions
no lucratives, entitats del tercer sector i
d’economía social.
El seu logo fins a l’actualitat representa
l’antiga talaia de l’Hospitalet de Llobregat en
tres mòduls en color taronja.
La nova imatge corporativa segueix la línia
conceptual de l’anterior logotip, la lletra “L”
minúscula és la torre de vigilància. L’evolució
d’aquesta proposta està en l’estructura de
la torre, ja que està formada per peces de
trencaclosques en referència als conceptes:
construïr, col·laborar, aportar, sumar.
De la mateixa manera el color taronja es
converteix en un gradient de vermell a groc
en referència als matisos dels diversos mòduls
que formen la torre i que units la fan més
sòlida, resultat del treball en equip.
També col·laboro amb Talaia des de 2020
dissenyant tant publicacions com continguts
de les seves xarxes socials.

COOP DE MÀ

Conceptes a treballar:
creixement, fàcil, ràpid, autònom, suport.

DISSENY D’IMATGE CORPORATIVA.
DISSENY D’IDENTITAT CORPORATIVA.
DISSENY XARXES SOCIALS

M’indiquen que no volen ni mans ni claus angleses
i que tingui vinculació amb la imatge corporativa
de Coop de mà, per tant, decideixo utilitzar tant la
tipografia com els colors corporatius de la cooperativa.

Coop de Mà és una consultoria
especialitzada en entitats socials i
cooperatives. El seu punt fort és la seva Eina
de CoGestió, que facilita la gestió econòmica
fiscal i comptable d’entitats i autònoms, a
través de la utilització d’una interfície web
que no requereix disposar de coneixements
comptables previs.
És això el que em van encarregar: dissenyar
la imatge corporativa de L’Eina.
També col·laboro amb Coop de Mà des
de 2020 dissenyant tant publicacions com
continguts de les seves xarxes socials.

Des del punt de la i s’inicia un creixement en gràfics de
barres per tal de transmetre els conceptes: creixement,
comptabilitat, ràpidesa i senzillesa.
Em demanen dues versions:
Versió coopdemà tagline: S’uitlitzarà com a imatge de
l’eina i a escrits o documents on vagi solament el logo.
Versió senzilla: La utilitzarem quan el document ja
porti el logotip de la cooperativa.

RBA LIBROS
DISSENY DE XARXES SOCIALS I WEB
REDACCIÓ DE CONTINGUTS

Col·laboro des de l’any 2021 amb l’editorial
RBA dissenyant banners de la seva web,
fotografies de llibres i bodegons, stories,
posts per a xarxes socials així com redactant
els continguts tant a Instagram com a
Facebook.

Feed de RBA Libros: publicacions
i REELS + continguts i copys

Feed de nadal de Sin Límites RBA
(calendari animat on s’obren els cartrons)

Feed de nadal de Serie Negra RBA
(cadàver amb llums de nadal animat)

IRENE BALLESTEROS
DISSENY D’IMATGE CORPORATIVA.
DISSENY D’IDENTITAT CORPORATIVA.
DISSENY DE LA PÀGINA WEB.

Irene Ballesteros és una estilista amb
més de 15 anys d’experiència en cinema
i televisió, que s’ha especialitzat en pentinats i
maquillatge de núvia.
En el seu logotip he fusionat la delicadesa
de la flor de cirerer amb l’estil parisí d’una
tipografia elegant i femenina, molt vinculada
a la moda de la capital francesa.
La seva web, realitzada amb WordPress i
amb el Theme Premium DIVI, transmet la
seva llum i professionalitat, va ser una feina
agraïda gràcies a les fotografies de qualitat
professional que em va passar l’Irene.

JLM QuiroMASAJE
Bellvitge
DISSENY D’IMATGE CORPORATIVA
DISSENY WEB
DISSENY DE SOCIAL MEDIA

El José Luis Maestro té la seva consulta
de quiromassatge al barri de Bellvitge, a
l’Hospitalet de Llobregat.
Començant de zero a un dels altells dels
típoics locals comercials del barri, necessitava
diferenciar-se de la competència, ja que el seu
local no està a peu de carrer.
Va ser una sort encertar amb el nom del
domini quiromasajebellvitge.com perquè li
ha donat molt bon posicionament a google.
Afegint a l’equació un disseny corporatiu
net i amb predomini de colors càlids,
ha aconseguit fer-se un nom al veïnat i
diferenciar-se dels altres centres de massatge.

Like You
Estilistas
DISSENY D’IMATGE CORPORATIVA
DISSENY DE SOCIAL MEDIA

Like You Estilistas és la perruqueria que hi
ha ubicada a la planta SS de El Corte Inglés
Cornellà.
La seva imatge corporativa havia de
representar bellesa, renovació i personalitat.
La papallona va ser la idea que va agradar
des del principi, per la metamorfosi i l’encant
que les caracteritza.
Vaig decidir jugar amb els colors dels
estereotips dona-home, fent-los en degradat
per a què els matisos ajudin a oblidar les
separacions per gènere.
Per donar-li personalitat i un aire més actual
vaig fer la tipografia a mà alçada i després de
la seva vectorització vaig fer les modificacions
pertinents per a equilibrar-la.

DUCAP
DISSENY D’IMATGE CORPORATIVA
DISSENY DE SOCIAL MEDIA

DUCAP és l’abreviació de Duplo Capital
Guerrero, una empresa d’activitats
financeres, assegurances i telemàrqueting.
És una empresa que han format dues dones
del sector del màrqueting i que volien una
imatge que representés la seva personalitat
i el seu afany per prosperar en el món
empresarial.
Vaig optar per utilitzar el color daurat per la
seva simbologia. Simbolitza el metall preciós
(or), el Sol i l’abundància, i està fortament
associat al poder, la prosperitat i la fortalesa.
En l’antic Egipci simbolitzava la llum
espiritual, la vida i el renaixement.
El color violeta és una clara referència al
gènere femení de les impulsores del projecte
empresarial.
En quant a les tipografies, vaig triar la
Baskerville Regular per la seva sobrietat
i distinció, i la Media Gothic per la seva
netedat, transparència i nitidesa.

PLATAFORMA
EDITORIAL
DISSENY EDITORIAL

Aquestes són algunes de les cobertes
de llibres que vaig fer per a Plataforma
Editorial.

de vecchi
ediciones
DISSENY EDITORIAL

Aquests són alguns dels llibres que vaig
maquetar per a De Vecchi Ediciones.

Roser Chillón i Costa
PORTFOLIO IL·LUSTRACIÓ

RBA
IL·LUSTRACIÓ
VÍDEO MUNTATGE

Aquesta sèrie de dibuixos la vaig fer per a
RBA amb motiu del Sant Jordi confinat. La
idea era desitjar una feliç encara que extranya
Diada de Sant Jordi als lectors i seguidors de
l’editorial, representant indrets mítics de la
geografia espanyola.

RBA
IL·LUSTRACIÓ

Aquesta altra sèrie de dibuixos que em va
encarregar RBA durant el confinament, va
ser per a les seves xarxes socials, tant per
anunciar esdeveniments, lectures o directes a
instagram, com per a animar i donar suport
als petits llibreters i altres afectats per la crisi
de la COVID en el sector editorial.

RBA LIBROS
IL·LUSTRACIÓ

Aquesta altra sèrie de dibuixos que em va
encarregar RBA per Sant Jordi 2021 i es
volia transmetre que tot i que les mascaretes
ens cobreixen mitja cara, els llibres ens
dibuixen el somriure.

DISTRICTE7/
L’HOSPITALENC
IL·LUSTRACIÓ

Il·lustració a tinta editada i colorejada amb
Procreate de la Masia Can Trabal, per al
diari digital independent de L’Hospitalet de
Llobregat Districte7.
La il·lustració és una denúncia a l’estat
deteriorat del patrimoni arquitectònic de la
segona ciutat més poblada de Catalunya,
on es projecta el PDU Gran Via un pla
urbanístic en el qual es pretèn eliminar
l’última zona agrícola de la ciutat.

de vecchi
ediciones
IL·LUSTRACIÓ

Aquestes són algunes de les il·lustracions que
vaig fer per al llibre: La Masturbación de la
sexòloga Georgina Burgos per a De Vecchi
Ediciones.
Realitzades digitalment amb Adobe
Photoshop.

Roser Chillón i Costa
PORTFOLIO IL·LUSTRACIÓ INFANTIL

de vecchi
ediciones
IL·LUSTRACIÓ

Aquestes són algunes de les portades que vaig
il·lustrar per a una col·lecció infantil de De
Vecchi Ediciones.

ASS. COMERCIANTS
DE BELLVITGE
IL·LUSTRACIÓ VECTORIAL

Il·lustracions vectorials per a una campanya
de l’Associació de Comerciants de Bellvitge
per a animar a comprar en els comerços del
barri.

ASS. COMERCIANTS
DE BELLVITGE
IL·LUSTRACIÓ VECTORIAL

Plànol de Bellvitge amb els comerços
adherits a l’associació i els punts emblemàtics
del barri.

PROJECTE
PERSONAL
IL·LUSTRACIONS CULTURA POPULAR

Il·lustracions a tinta editades i colorejades en
Adobe PhotoShop amb tauleta Wacom.
Inicialment a una sola tinta per a què els
menuts la poguessin colorejar.

UN DRAGÓN
MISTERIOSO
IL·LUSTRACIÓ

2019 Il·lustracions del conte d’Anna
Banderas Un Dragón Misterioso, dibuix
a tinta posteriorment editat i colorejat en
Adobe PhotoShop.

