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Szigetköz tDM arculatterv

A Szigetköz TDM logója kísérletet tesz a térség turisztikai értékeinek vizuális összefoglalására.

Az alkalmazott motívumok egységes vonalvezetés mellett három fontos értékhalmazt mutatnak be: 
a természeti környezetet, a történeti és néprajzi értékeket és az aktív turizmus lehetőségeit. 

A természeti környezetre utaló jelzés a hullámvonal (Mosoni-Duna), és a logó alsó harmadának kék 
színe (Öreg-Duna). A kék szín választása a vizes élőhelyekre, az itt élő emberek Dunához erősen 
kötődő életére asszociál. A sík vidékre érkező víz mentén kialakult gazdag élővilág érzékeltetése a 
logó zöld színű vonalainak feladata (erdős, bokros területek, síkság, horizont).

Az épített környezet gazdag motívumkincséből úgy kellett válogatni, hogy az embléma ne mozduljon 
el a kelleténél jobban egy narratív irányba. Ezért egyetlen jellegzetesség - a térség „fővárosának” 
szimbóluma, az óvári vár tornya kapott szerepet. A választást erősíti, hogy a vár a történelemben 
(Ad Flexum), az idegenforgalomban, de a város jelenében (egyetem) is fontos. (A toronysisak formája 
szerencsés módon további épületeken is visszaköszön).

Az aktív turizmusra felhívó jelzések, a kenu és a kerékpár csak ízelítője lehet a gazdag kínálatnak, 
de olyan egyedülálló lehetőségek ikonja, amely a szigetközi régiót legjobban jellemzik. Fontos 
megjeleníteni a kiépített kerékpárutak csaknem összefüggő rendszerét és a számos vízitúra 
kínálatot.

A mű ellipszis alakú kerete szervesen épül bele a hullámvonalba, távcsőszerű hatással zárja le a 
dinamikus vonalakat. A felhasznált tipográfiai elemek olvasható, de organikus betűképpel teszik teljessé 
az információt. A logó könnyen előállítható, kis méretben, vagy képes háttéren alkalmazva is kivehető, 
könnyen megjegyezhető. Az első pillantásra képes a legfontosabb üzenetek közvetítésére.

A logó bemutAtásA
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A logó szerkesztése

Ellipszis 100x75 mm vonalvastagság 1 mm
(vagy arányosan)

Szín: C100, M30, Y0, K30; Pantone 2955

Egyedi görbék 1.

Szín: C100, M30, Y0, K30 , Pantone 2955

Egyedi görbék 2.

Szín: C100, M20, Y0, K0, Pantone 299
Font: Berlin Sans FB 30pt

Egyedi görbék 3.

Szín: C50, M0, Y100, K0, Pantone 368

FelhAsznált színek

RGB CMYK PANTONE #

0, 104, 158 100, 30, 0, 30 2955 00689e

0, 149, 218 100, 20 0, 0 299 0095da

141, 198, 63 50, 0, 100, 0 368 8dc63f

106, 160, 200 50, 15, 0, 15 644 6aa0c8

177, 193, 217 22, 10, 0, 10 537 b1c1d9

19, 12, 14 20, 20, 20, 100 Black 130c0e

78, 76, 77 10, 10, 10, 80 Cool Gray 11 4e4c4d

177, 176, 177 5, 5, 5, 30 Cool Gray 6 b1b0b1
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Inverz logóvArIácIók

Inverz színes logó Inverz monokróm logó
CMYK: 100, 30, 0, 30 - 50, 15, 0, 15 - 33, 10, 0, 10

Inverz outline logó 1. Inverz outline logó 2.

logóvArIácIók

Színes logó Monokróm logó
CMYK: 100, 30, 0, 30 - 50, 15, 0, 15 - 33, 10, 0, 10

Szörkeárnyalatos logó
Fekete 80%, 40%, 30%

Outline logó
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A logó nem AlkAlmAzhAtó

- körvonalon túli kitöltéssel - kis tónuskülönbségű háttérrel

- erős rajzolatú háttér előtt vonalaos formában - arculattól eltérő színnel

javasolt a fehér háttér - a képek érvényesülése miatt• 
letuisztultság, egyszerűség• 
nagy képfelületek alkalmazása• 

főbb oldalakon a képek „parkettázása”• 
a „parketták” között fehér elválasztó sáv használata• 
egységes tipográfia• 

A kiadványok és kreatív anyagok egységes szerkesztési elvei:

A logó FelhAsználásA
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Rool-upSzigetköz kártya
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MosonMagyaróvár
and szigetköz

MosonMagyaróvár
und schüttinsel

MosonMagyaróvár
és szigetköz

MosonMagyaróvár
a Malý Žitný

Javasolt főcím magyar nyelvű kommunikáció esetén
Font: QuadraatSans 36 pt, All caps, CMYK: 100, 30 0, 30

Javasolt főcím angol nyelvű kommunikáció esetén
Font: QuadraatSans 36 pt, All caps, CMYK: 72, 30 100, 30

Javasolt főcím német nyelvű kommunikáció esetén
Font: QuadraatSans 36 pt, All caps, CMYK: 26, 100 100, 22

Javasolt főcím szlovák nyelvű kommunikáció esetén
Font: QuadraatSans 36 pt, All caps, CMYK: 16, 70 100, 4

alcíM

To od tat. Uptat nulputpat. Ure euguercil irit dunt iriustisit ad tatet in hendipis 
et, se faci tin utat utet wisciduis augiam diat, qui tate commy nonsequip et, vel 
eugiam, velit, consequip erillandip euguera essequis nostrud tincipit wis adiam 
dio odit acinim quatem deliquis accum doluptatie magnibh eugait, velit luptat 
acipsustisl duis nulla facipsusci tat.

Equis nim do ex eliquisi bla feugiam corero dolortio con ex ea cor iuscipit laor 
ing exer in el ut exer sis nis nonsequ amcorem eum iuscilla cons nulputet 
lobore dio od tat, quatincilit vel ullan eugait nonsed magna feu feuis diatetu 
erostrud molessit num el ea faccum velit iril erilisim nonsequ ipisi. Umsandit 
velis et, quam ipismol ortisl utetue esequisit wis dunt lor sequat ea feugait 
nostrud ex ea feugait aliquat. Ut augue diam, si.

alcíM 

Sisit ullan utat ipsusci tet wis eriusci llaore commodo lendre con 
hent wisis adignis cilisi. Em verit init adit aliquis modolutatem nisi 
tio od do consequat accum ver aliquam nullutat, sustrud mincipsum 
quat, vel enisl irit wisit prat.

Consequatio dolestrud eugait nos nos eros dignis ad et, sit adigniam 
dolenibh elisl ut la feugait vulpute feugait incin henis ex eum nis alit 
duisit nis aci te dolesseniat, cons nonummy nim dolortio odolut ipis 
nibh ex eum veniat ilit at. Ut vel utet eugait vercilisci blam eugait 
vel eniamco nullute eugiatisi elessed dolorer cidunt.

Kenyérszöveg 1

Arial Narrow

Kenyérszöveg 2

ZürichCn_PFL

Olga venDégSzObák

9233 Lipót, Béke fasor 6.
+36 30 249 40 72, +36 30 249 41 40
00 36 30 419 24 99
kfazekas@freemail.hu
www.hotels.hu/olga

Szalai venDégház

9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 91.
Tel.: +36 96 214 935, +36 70 657 01 20
+36 70 943 84 45 
szsze@freemail.hu
www.mariakalnok.hu/szallashelyek

Sari venDégház

9233 Lipót, Rákóczi u. 18.
Tel.: +36 96 720 620, +36 30 462 45 12
sarivendeghazlipot@falu-tv.hu
sarivendeghazlipot@gmail.com
www.sarivendeghazlipot.hu

Dunaparti panzió éS venDégházai

9176 Mecsér, Ady E. u. 45.
Tel.: +36 96 213 386, +36 20 949 57 89
Fax: +36 96 213 386
dunaparti@dunaparti.hu
www.dunaparti.hu

Kiemelés

QuadraatSansRegular

Település

Zürich_PFL bold



Szigetköz tDM arculatterv

névjegykártyA

Logó
méret: 30x 22,5 mm középre igazítva, felső margó: 5mm

Fontok
Név: Arial bold 10pt
Adatok: Arial Narrow 9pt

Hullámok
A logóból kivágva, kifutó 3mm

levélpApír

Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM 
H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.

Tel./Fax: + 36 96 206 304
info@szigetkozportal.hu
www.szigetkozportal.hu

Header 

Zöld sáv
100mmx2mm, szín: C48, M0, Y100, K0, Pantone 368 felső margó: 30mm, jobb margó 25mm

Logó
Méret: 50x 37,5 mm felső margó: 30mm, bal margó 25mm

Fontok
Elnevezés: Arial bold 12pt
Adatok: Arial Narrow 12pt

Footer

Zöld sáv
210x3mm, szín: C48, M0, Y100, K0, Pantone 368

Kék sáv
210x20mm szín: C100, M30, Y0, K30; Pantone 2955
kifutó 3mm
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boríték

Szigetköz Turizmusáért Egyesület TDM 
H-9200 Mosonmagyaróvár, Magyar u. 9.

Tel./Fax: + 36 96 206 304
info@szigetkozportal.hu
www.szigetkozportal.hu

Feladó 

Logó
méret: 30x22,5 mm felső margó: 15mm, bal margó 40mm

Fontok
Elnavazés: Arial bold 9pt
Adatok: Arial Narrow 9pt

e-mAIl sAblon



mellékletek

Logó, logóvariációk (pdf, jpg, cdr formátumban)
Névjegykártya alap (pdf, jpg formátumban)
Levélpapír header, footer (jpg formátumban)
Levélpapír (doc formátumban)
E-mail sablon elemei (header.jpg, footer.jpg)
E-mai sablom szerkesztett változat (level.html)
Fontok (QuadraaatSans, Zürich_PFL)

Készítette:
2D Grafika Dubi Árpád

www.2dgrafika.hu


