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01 Arculat



Az arculat egy cég, vagy közösség 
azonosítására szolgáló külső jegyek (formák, 

színek, képek, hangok stb.) összetett 
rendszere. Egységes és tudatos megjelenés, 

amely összetéveszthetetlen és sajátságos 
jegyeket hordoz az adott szervezeten belül 

és annak kifelé irányuló kommunikációjában.

Wikipédia

Definíció







Arculat elemei

Logó Szín Betűtípus Vizuális 
stílus

hang, tapintás, csomagolás, anyaghasználat, illat...



“Az ideális logó egyszerű, 
elegáns, takarékos, 
rugalmas, praktikus  

és felejthetetlen”
Paul Rand







Kiegészítő 
színek

jelentése kultúrákban 
eltérő lehet

Kombináció

Arculat elemei / Színek / Érzelem



RGB CMYK

#c0c0c0
PANTONE HTML

Arculat elemei / Színek / Technikai



Betűk / tipográfia

A megfelelő betűtipus 
kiválasztásának és helyes 
használatának tudománya.



Betűk / tipográfia

– Művészeti stílusok

–  Lelkük van. (érdekes, visszafogott, modern, 
divatjamúlt, formabontó, ízléses)

–  Árnyalatni különbségek laikus számára,  
de az összhatásában jelentős különbségek

– Tudat alatt hatnak

–  Konzisztens tipográfia, következetes 
használat, helyes hierarchia hitelességet 
sugároz



Fotók
(Stockfotók)

Grafikák  
illusztrációk

Ikonok

Kiegészítő  
elemek

Vizuális világ





01 A gyakorlatban



Logó, arculat terv



Gyakorlati tanácsok

– Brief (példákkal)

–  Megjegyezhető, könnyen 
befogadható

–  Kis méretben  
is működjön

– Négyzetes formában is!

–  Ne csak egy logóban 
gondolkozzunk (mutációk)

–  Megfelelő formátumok 
legyártása 

(elsődleges, negatív, szürkeárnyalatos, 
CMYK, pantone, RGB, vektoros, átlátszó 
hátterű PNG, SVG)

– Felületek tesztje

– A hosszú nevű 
szervezeteknél használjunk 
mozaikszavakat (masport)







Rendezvénynél



–  Alap kreatív megtalálása 
(mutációk)

–  Fő üzenetek, tartalmi és 
vizuális hierarchia (mi ez, mikor 
és hol, részletek)

–  Szponzor logók (vektoros, 
lehetőleg fehér háttér, eltartás)

–  Kis méretben is működjön

–  Programpontok (nem fér ki minden 
– közösségi média használata)

–  Ne legyen túl sok üzenet, fő 
feladat a figyelem felkeltése

–  Ne levélszerű 
megfogalmazás legyen, 
hanem üzenet blokkok

–  Egyszerű betűtipus, kerüljük 
az alnyomatokat 

–  Messziről nézik, utána 
mennek közelebb. Fő 
üzenet messziről is látható 
legyen

–  Szeresse a főszponzor :)

Gyakorlati tanácsok
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Legyünk hitelesek 
és merjünk 

“menők” lenniCOOOL



03 Esettanulmányok



















Köszönöm :)


