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ATUALIZAÇÃO DE LOGO DA INSTITUIÇÃO

INTRODUÇÃO
Para garantir uma divulgação bem interessante para sua empresa, é fundamental cadastrar a logo marca. A logo será
exibida no perfil de sua instituição tanto no portal quanto no catálogo digital da Rede Petro – BC, por isso esse
arquivo deve estar com a melhor qualidade possível. A inclusão da logo é bem simples de ser efetuada. Siga os
procedimentos abaixo para incluí-la.

INCLUSÃO DE LOGO
Na tela inicial do formulário de atualização cadastral, antes de incluir o logo, aproveite para atualizar as informações
básicas sobre a sua empresa, pois esses dados serão visualizados por quem visualizar seu perfil no portal e no
catálogo digital. Procure pelo botão de inclusão de logo, abaixo dos telefones e acima da área de categoria. Clique no
botão para escolher o arquivo que deve estar armazenado em seu computador.

Na janela que será exibida, procure pelo arquivo da logo no seu computador. Opte pela imagem que possuir a
melhor resolução, uma imagem de boa qualidade. São aceitos arquivos JPEG, GIF e PNG. Procure por imagens com o
fundo branco; não se preocupe com o peso (tamanho) do arquivo, a imagem será processada no servidor, reduzindo
assim o seu peso (tamanho). Evite incluir imagens com bordas, fundos transparentes, baixa resolução e outras
situações que possam dificultar a melhor visualização de sua representação visual.
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Depois de selecionar a imagem desejada incluir, clique no botão APLICAR na parte inferior direita da página. Dessa
forma você garante que a imagem está sendo gravada na sua ficha cadastral.

DÚVIDAS E DIFICULDADES NO ACESSO
Em caso de dúvidas, ou para solicitar maiores informações, entre em contato com a Rede Petro-BC pelo telefone
(22) 2796- 6122 ou através do email redepetro-bc@redepetro-bc.com.br. Você também pode entrar em contato
com a NPI Brasil, responsável pelo desenvolvimento e pela manutenção do serviço. Utilize o telefone (22) 2621-2123
ou o email sistemas@npibrasil.com.

