
ArculAti kézikönyv



MI az arculat?

Olyan egységes, vizuális és  gondolati rendszer, amely alapján az adott cég jól elkülöníthető, megkülönböz-
tethető más vállalatoktól. Szűkebb értelemben  összekapcsolódó grafikai elemek határozzák meg, pl. logó, 
embléma, névjegy, levélpapír stb., melyek egységes, jól átlátható, egyértelmű vizuális rendszert alkotnak. 
Ehhez a szerkezethez szorosan kapcsolódik a szín, a betűtípus,  formai és elhelyezésbeli megkötések, tiltá-
sok. Tágabb értelemben, a vizuális világhoz csatolakozik a céges filozófia, a vállalati rendszer és kommuni-
káció is. Egy vállalati arculat megtervezése hosszú folyamat, hiszen széles körűen ez fejezi ki a cég imázsát,  
ezért minden esetben szükséges az előzetes felmérés, piaci elemzés.
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Square721 BT

alaplogó

FontoS!
A logó, embléma méretét célsze-
rű pontosan rögzíteni, hogy bár-
milyen hordozófelületen később 
megállja a helyét. Ez magában 
foglalja azt is, hogy a legkisebb 
használható méretet is meg kell 
határozni. Az arányrendszer fel-
vázolása később segíteni fogja 
a grafikus munkáját is.
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egySzerüSített logók

logó

FontoS!
Bizonyos esetekben a logó egyes 
elemei elhagyhatóak, pl. gyár-
tástechnológia indokolja, vagy 
kis méretben már elvesznek a 
részletek.
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Színek

c: 0%
M: 100%
y: 100%
k: 0%

c: 0%
M: 0%
y: 0%
k: 100%

pantone 185 c

Fekete

r: 201%
g: 0%
B: 44%
r: 0%
g: 0%
B: 0%

FontoS!
A színredszereket minden eset-
ben pontosan meg kell határoz-
ni, ez megkönnyíti a későbbi al-
kalmazást és segíti a széleskörű, 
költséghatékony felhasználást.
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FelhASználhAtóSág
alapvető MegkötéSek

A logó – eredeti színeit megtartva – csak világos, szürke árnyalatos háttéren 
szerepelhet. Ha a háttér színes vagy a logó színeivel megegyező, akkor a logót vagy 
fehér, vagy fekete változatban használhatjuk. Bizonyos esetekben fehér flekket kell 
mögé tenni (példa: 9. oldal). Póló/ing hímzésnél piros vagy fekete alapon a logó 
egyszínű változatát kell alkalmazni, értelemszerűen piros alapon fekete, illetve 
fekete alapon piros színnel kell hímezni. Ha szükséges, (kis méretben) a logó alatti 
szöveg elhagyható (hímzésnél, fóliavágásnál, dombornyomásnál stb.).  A HONTI- és 
a logó alatti felirat, illetve a fekete talpak csak megegyező színben használhatóak, 
vagy azonos módosítást lehet elvégezni, pl. körvonalazás (párásító matrica). Adott 
esetben, fekete alapon pirossal szerepel minden elem, a logó tipikus elemei piros 
kitöltésűek maradnak, a HONTI felirat és a talpak piros körvonalat kapnak. 
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FelhASználhAtóSág
MonokróM

FontoS!
A felhasználási körülményeket  
színes és fekete-fehér környe-
zetben is meg kell határozni. 
Minél több és konkrétabb ez a 
korlátozás, annál egységesebb 
lesz később az arculat.
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MonokróM háttér

FelhASználhAtóSág
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FelhASználhAtóSág
azonoS Színű háttér
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FelhASználhAtóSág
tIltáS
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FelhASználhAtóSág
tIltáS
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FelhASználhAtóSág
tIltáS
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FelhASználhAtóSág
MegFelelő SzínhaSználat

eltérő háttérSzín eSetéBen
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tipográFiA

Square721 BT

EstrangElo EdEssa

Source SanS Black

Source Font FaMIly

SOurcE SANS rEgulAr

Source Sans regular
SourcE SAnS ExtrA light

Source Serif Black
Source Serif regular

Source Serif regular
Source Serif extralight

BetűtípuS

FontoS!
A tipográfia az egyik legfonto-
sabb eleme az arculatnak. Be-
tűtípusok rengetegéből lehet 
kiválasztani a cégnek legmeg-
felelőbbet, szem előtt tartva a 
jó felhasználhatóságot, többféle 
betűmetszetet. 
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tipográFiA

FőcíM: loreM IpSuM dolor SIt aMet, 
conSectetur adIpIScIng elIt. 

Első bekezdés: Donec pulvinar, ipsum vel gravida ultrices, velit 
elit finibus dui, et molestie risus lectus at orci. cras non odio 
quis lacus scelerisque venenatis. Nam eget iaculis orci. Integer 
gravida, dui id vehicula tempus, odio orci tempus quam, non 
elementum ligula erat at lorem. curabitur tincidunt porttitor 
arcu, non ultrices odio eleifend ut. Sed lectus nulla, euismod 
quis malesuada eget, tincidunt eget dolor. 

folyó szöveg: Sed consequat nunc eget libero sodales, vel ornare urna tem-
pus. Vestibulum a nisi id elit auctor blandit vitae sit amet ante. curabitur 
sed placerat odio, et auctor risus. Phasellus tristique, enim sed vestibu-
lum tempus, neque mauris suscipit nisl, et maximus sem purus et velit. 
Suspendisse in nisi eu turpis viverra aliquet. Pellentesque habitant morbi 
tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Sed varius 
ultrices risus ut elementum. Nulla facilisi.

Morbi pharetra scelerisque eros, nec tincidunt ex imperdiet sed. fusce ut mi 
neque. Donec finibus lorem varius sollicitudin pellentesque. Praesent facilisis 
ipsum massa, vitae lobortis arcu interdum at. Praesent malesuada consectetur 
leo, sed ultrices dolor suscipit id. Nulla rhoncus nisi quis elit ultricies rhoncus. 
Duis nibh urna, consectetur a dignissim sed, volutpat eget orci. Sed vitae elit 
sed felis lobortis consectetur et vel mauris. Nam eros elit, ornare in nisi et, 
euismod feugiat orci. Praesent venenatis interdum ante ut pellentesque. in 
nec dignissim lectus, in tincidunt enim. interdum et malesuada fames ac 
ante ipsum primis in faucibus. Sed sit amet hendrerit eros.

Source Sans regular, 15 pt
Sorkizárt

Source SanS Black, 15 pt
SzaBadSor

Source Serif regular, 12 pt
Sorkizárt

SzövegFelépítéS

FontoS!
Ebben az esetben egy olyan 
betűcsaládra esett a választás, 
mely sans és serif (talpas és talp 
nélküli) változatot is tartalmaz.  
Ez segíti a könnyű, átlátható tör-
delést, jó szövegkép kialakítását.
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek

Tárgy: árajánlat

Kedves !

Köszönettel vettük megkeresését, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

Termékdíj: 
– reklámanyagra: 85 Ft/kg
– irodai papírra: 19 Ft/kg
– csomagolóanyagra: 19 Ft/kg (papír), 57 Ft/kg (műanyag)

Megrendelés esetén kérem nyilatkozatukat arról, hogy a leadott anyag minek minősül, amennyiben 
megrendeléséhez nem nyújt be nyilatkozatot, a nyomda állapítja meg, hogy melyik kategóriába 
tartozik, és annak megfelelően számlázza a terméket.

Anyagleadásra vonatkozó kérésünk: középre pozícionált CMYK Composite PDF formátumban, 
szükséges kifutóval, vágójellel, egyéb jelek nélkül. Nem megfelelő formátumú anyagleadás esetén 
konvertálási díjat számolunk fel, melynek költsége 4300 Ft/óra.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a grafikai anyagleadás csúszása esetén (illetve nem megfelelő 
állomány leadása esetén) a kivitelezési határidő változásának jogát fenntartjuk! Ilyen esetben a határidő 
ismételt egyeztetése szükséges! A 14 óra utáni anyagleadás, következő napi anyagleadásnak számít.

Ajánlatunk akkor válik végérvényesen kötelezővé, amennyiben az Önök által küldött megrendelést 
írásban visszaigazoljuk.

A fenti árak az áfát, a grafikai, szerkesztési költséget, valamint a termékdíjat nem tartalmazzák.

Az ajánlat részét képező szerződési feltételek a http://hdhonti.hu/szerzodesi-feltetelek oldalon 

kISarculat, névjegy, 
levélpapír, Boríték

FontoS!
A kisarculat az első lépés a teljes 
vállalati arculat kialakításához.  
Ezek grafikája legyen összekap-
csolható, pontos, jól átlátható, 
egy biztos alap a további arculati 
elemek megtervezéséhez.
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Az alapvető designelemet 
a logó leegyszerűsített 
változata adja. Minden 
esetben a logó szabálytalan 
elrendezése, elforgatása 
mellett megjelenik a teljes 
logó is. Két lehetőség van a 
háttérszínre:  50%-os fekete, 
ebben az esetben a logók 
fehéren jelennek meg. Másik 
esetben a háttér fehér, ekkor 
a logók lesznek 30%-os 
feketék. A tájolás szabadon 
lehet fekvő vagy álló.

viSSzAtérő  
grAFikAi elemek

SzőnyegMIntadeSIgn

WWW.HDHONTI.HU
+36 20 239 9990

rOlluP
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek

SzőnyegMIntadeSIgn

ZáSZló éS HírlEvél

FontoS!
Az egységes arculat kialakításá-
hoz online és offline hordozófe-
lületek tervezése is szükséges.
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+36 20 239 9990   hdhonti@hdhonti.hu   www.hdhonti.hu  

+36 20 239 9990   hdhonti@hdhonti.hu   www.hdhonti.hu  

+36 20 239 9990   hdhonti@hdhonti.hu   www.hdhonti.hu  

+36 20 239 9990   hdhonti@hdhonti.hu   www.hdhonti.hu  

viSSzAtérő  
grAFikAi elemek

IkondeSIgn

SPEDITőrNAPTár éS  
JEgyZETTöMB

WWW.HDHONTI.HU
+36 20 239 9990
+36 1 239 9990
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek

IkondeSIgn

E-MAIl fEJléc,  
DINAMIKuSAN válTOZó
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek

IkondeSIgn

HírlEvél
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek

IkondeSIgn

NévNAPI KöSZöNTő
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek
egyéB arculatI eleMek

JEgyZETTöMBDOBOZ
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek
egyéB arculatI eleMek

NEvJEgyDOBOZ, JEgyZETTöMB
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EZ A REKLÁM HELYE!

EGÉSZSÉGEDRE!
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek
egyéB arculatI eleMek

BAJuSZJElölő
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek
egyéB arculatI eleMek

PAPírTOll
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek
egyéB arculatI eleMek

HABBETű
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek
egyéB arculatI eleMek

KArácSONyI KISKöNyv,  
DOMBOrNyOMáSSAl
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viSSzAtérő  
grAFikAi elemek
egyéB arculatI eleMek

BEMuTATóDOBOZ



FontoS!

Egy vállalati arculat kialakítása nem egyik napról a másikra történik, a grafikai tervezést hosszú felmérés és kutatómunka 
előzi meg. Ezután születik meg a céget képviselő logó, vagy embléma, illetve ehhez kapcsolódnak a meghatározott arculati 
elemek, kiegészítések. Egy arculati kézikönyv kialakítása segíti a későbbi tervezői munkát és a végső célt, tehát a cég sike-
rességét, kiemelését. 

Arculati tanácsadásunkon kihozzuk a legtöbbet a cégedből és segítünk, hogy bárhol is reklámozol, az hatékony és felejthe-
tetlen legyen. Sokan attól tartanak, hogy egy konzultáció sok pénzbe kerül, ezért kitaláltunk egy konstrukciót, amelyben 
kockázatmentesen kipróbálhatod, hogy mit tud neked nyújtani tanácsadásunk.

Kattints  Ide a részletekért!

http://hdhonti.hu/arculati-tanacsadas/
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