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Consiliul Județean Harghita
Hargita Megye Tanácsa
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Action co-financed by the European Commission.

Az Európai Bizottság által társfinanszírozott tevékenység. 

Acțiune cofinanțată de Comisia Europeană.

Acest proiect a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene. 
Această publicație (comunicare) nu angajează decât 
autorul,  iar comisia europeană nu este răspunzătoare de 
folosirea în alte scopuri a informațiilor conținute.

This project has been funded with support from the 
European Commission. This publication [communication] 
reflects the views only of the author, and the commission 
cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein.

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a 
projektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a 
szerző nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem tehető 
felelőssé az abban foglaltak bárminemű felhasználásáért.



FELÉPÍTÉS



A LOGÓ FELÉPÍTÉSE



A LOGÓ FELÉPÍTÉSE

Szürke

CMYK
0 • 0 • 0 • 10

RGB
230 • 230 • 230

HEX
#e6e6e6

Szürke

CMYK
0 • 0 • 0 • 30

RGB
179 • 179 • 179

HEX
#b3b3b3

Fehér

CMYK
0 • 0 • 0 • 0

RGB
255 • 255 • 255

HEX
#ffffff

Fekete

CMYK
0 • 0 • 0 • 100

RGB
0 • 0 • 0

HEX
#000000

Piros
CMYK
0 • 100 • 85 • 0

RGB
255 • 0 • 38

HEX
#ff0026



LOGÓHASZNÁLAT



VILÁGOS ALAPON



SÖTÉT ALAPON



SZÍNES ALAPON



MÉRETEZÉS

A logó minimális szélessége

nyomtatott felületeken: 10 mm •

digitális felületeken: 70 px •

A logó szöveg nélküli változata

• nyomtatott felületeken: 10 mm alatt

• digitális felületeken: 70 px alatt



IZOLÁCIÓS TÉR

A láthatóság érdekében minden esetben

meg kell tartani a Székely Termék logó körüli

izolációs felületet, a szabadon jelölt teret.

Ez a tér biztosítja, hogy más grafikai

elemek ne szorítsák háttérbe a logót.

Minimális térigény a logó körül:

a logó szélességének harmada.



BETŰTÍPUS

aábcdeéfghiíjklmnoóöőprstuúüűvz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPRSTUÚÜŰVZ

Titillium Bold

Címsor

aábcdeéfghiíjklmnoóöőprstuúüűvz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPRSTUÚÜŰVZ

Titillium Regular

Szövegtörzs

Felhasználási terület

Reklámanyagok: 

névjegykártya, kiadványok, 

füzetek, bannerek, 

plakátok, szórólapok.



BETŰTÍPUS

aábcdeéfghiíjklmnoóöőprstuúüűvz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPRSTUÚÜŰVZ

Trebuchet MS

Címsor

Trebuchet MS

Szövegtörzs

Felhasználási terület

Irodai felhasználás: 

szövegtörzs kitöltése, megrendelőlap,

regisztráció, antét, értesítés stb.

(.doc, .docx, .pdf, .txt, .xls, .xlsx)

aábcdeéfghiíjklmnoóöőprstuúüűvz
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPRSTUÚÜŰVZ



HELYTELEN LOGÓHASZNÁLAT

Ne módosíts a logó arányain!

Ne tegyél hozzá újabb elemeket!

Ne használj az arculati kézikönyvtől

eltérő fekete-fehér logót!

Ne színezd át!

Ne forgasd el a logó elemeit!

Ne vegyél el a logó elemeiből!

lemE ér re  t Pe .Fm .Ae .D



KIEGÉSZÍTŐ GRAFIKAI ELEMEK

A kiegészítő grafikai elemek a székely színvilágot, szőtteseket, népviseletet idézi.



NYOMTATOTT ANYAGOK



NÉVJEGYKÁRTYA

MINTA ZOLTÁN
méhész

123456, Település neve
utcanév, 00. szám

0741 234 567
mintazoltan@gmail.com

sajttermelő

123456, Település neve
utcanév, 00. szám

0741 234 567
mintairen@gmail.com

Név:

Titillium Bold, kapitális, 10 pt 

Fekete CMYK 0 • 0 • 0 • 100

Titulus:

Titillium Bold, kisbetűs, 8 pt 

Piros CMYK 0 • 100 • 85 • 0

Elérhetőség:

Titillium Regular, kisbetűs, 8 pt 

Fekete CMYK 0 • 0 • 0 • 100

MINTA IRÉN

Hátlapon a minőségi tapintás érdekében

ajánlott formalakkozást használni.



BEMUTATÓ DESIGN

Kezdő slide

16:9 méretarány

Köszönöm a figyelmet!

Felső címsor helye
Alcím helye

Befejező slide

16:9 méretarány



FEJLÉCES PAPÍR

123456, Település neve, utcanév, 00. szám

Bejegyzési szám100%

50%

123456, Település neve, utcanév, 00. szám0741-234-567  •  0749-876-543

szövegtörzs

123456, Település neve, utcanév, 00. szám

Bejegyzési szám

123456, Település neve, utcanév, 00. szám0741-234-567  •  0749-876-543

aláírás, pecsét helye



SZÓRÓLAP

Székelyszaniszló • Sinislău 31B Rendelés • Comandă: 0741-234-567

HAGYOMÁNYOS RIBIZLIBEFŐTT
RIBIZLI ÎN BORCAN

HAGYOMÁNYOS
RIBIZLIBEFŐTT

Etiam posuere mauris vel accumsan tincidunt. Sed 

tempus ante id mauris molestie malesuada!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nullam sodales bibendum diam tincidunt pellentesque. 

Suspendisse vehicula vehicula ipsum, in malesuada lorem 

interdum vitae. Pellentesque vel hendrerit lectus. Nam 

vitae mi eget tortor viverra eleifend. Suspendisse facilisis 

ornare nulla, eu venenatis tellus rutrum vel. Vestibulum 

viverra consectetur viverra. Integer iaculis libero nunc, in 

pulvinar lacus condimentum eu. Praesent vitae elit ut nibh 

vehicula malesuada cursus ut urna.

Duis lacus dolor, accumsan vel metus ut, tincidunt laoreet 

sem. Aliquam elementum nulla sodales magna dignissim 

rhoncus. Fusce sit amet sodales odio, quis vehicula nisl. 

Cras consequat faucibus facilisis. 



Székelyszaniszló • Sinislău 31B Rendelés • Comandă: 0741-234-567

SZÓRÓLAP

SZANISZLÓI KECSKESAJT
CAȘCAVAL DE CAPRĂ DIN SINISLĂU

SZANISZLÓI
KECSKESAJT

Etiam posuere mauris vel accumsan tincidunt. Sed 

tempus ante id mauris molestie malesuada!

Duis lacus dolor, accumsan vel metus ut, tincidunt laoreet 

sem. Aliquam elementum nulla sodales magna dignissim 

rhoncus. Fusce sit amet sodales odio, quis vehicula nisl. 

Cras consequat faucibus facilisis. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nullam sodales bibendum diam tincidunt pellentesque. 

Suspendisse vehicula vehicula ipsum, in malesuada lorem 

interdum vitae. Pellentesque vel hendrerit lectus. Nam 

vitae mi eget tortor viverra eleifend. Suspendisse facilisis 

ornare nulla, eu venenatis tellus rutrum vel. Vestibulum 

viverra consectetur viverra. Integer iaculis libero nunc, in 

pulvinar lacus condimentum eu. Praesent vitae elit ut nibh 

vehicula malesuada cursus ut urna.



PLAKÁT

Székelyszaniszló • Sinislău 31B Rendelés • Comandă: 0741-234-567

HAGYOMÁNYOS RIBIZLIBEFŐTT
RIBIZLI ÎN BORCAN



PLAKÁT

2019. október 10.            csíkdánfalva • kubik-gödör

i FESZT
SZÉKELY

HAGYOMÁNYOS SZÉKELY TERMÉKEK VÁSÁRA

i

vásárnyitó9.00

a csíkdánfalvi főkötő néptáncegyüttes bemutatója9.30

sajtkóstolás  •  közösségi sátor10.30

korongozás és kerámiamesterség gyerekeknek12.40

székely termékek program bemutató  •  közösségi sátor15.00

pálinkakóstolás   •  közösségi sátor18.30

minta jános és a nyáj koncert  •  színpad19.30

hagyományos bál és mulatozás  •  közösségi sátor21.00

bográcsos verseny13.00

www.fesztszekely.ro

i FESZT
SZÉKELY

HAGYOMÁNYOS SZÉKELY TERMÉKEK VÁSÁRA

i







ONLINE TÉR



ONLINE BANNER

A leggyakrabban használt online reklámbanner méretek:

300x300 px, 300x250 px, 728x90 px.

HAGYOMÁNYOS RIBIZLIBEFŐTT
www.szekelytermek.ro

HAGYOMÁNYOS RIBIZLIBEFŐTT
RIBIZLI ÎN BORCAN

HAGYOMÁNYOS RIBIZLIBEFŐTT
RIBIZLI ÎN BORCAN

300x300 300x250

728x90




