ARCULATI
KÉZIKÖNYV

A kiadvány a ALTmob Kft. vizuális megjelenítésének elemeit, arculatánal alapelveit ezek alkalmazási szabályait, előírásait tartalmazzák.
A kézikönyvben meghatározott szabályoktól,
illusztrációs előírásoktól, eltérni nem szabad,
azokat szigorúan és következetesen alkalmazni
kell a ALTmob Kft. és a velük szerződésben lévő
alvállalkozók, hiszen így biztosítható a tagok koherens, egységes megjelenése.
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Alapszínek definiálása

1. Alapszínek definiálása
Az arculati elemek mindegyikén az alábbi színek, illetve ezek árnyalatai szerepelnek
(a konkrét elemeknél használt színek a részfejezetekben is feltüntetésre kerülnek):

1

cmyk: 71, 0, 100, 0
rgb: 116, 168, 57

2

3

cmyk: 0, 98, 100, 0
rgb: 194, 19, 31

4

cmyk: 50, 0, 100, 0 cmyk: 0, 100, 0, 0
rgb: 162, 189, 48
rgb: 193, 0, 118

4

5

cmyk: 0, 27, 100, 0
rgb: 236, 191, 4

7

cmyk: 70, 15, 0, 0
rgb: 105, 168, 217

6

cmyk: 100, 100, 100, 100
rgb: 31, 30, 33
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Logó, logóváltozatok

2. Logóváltozatok
A
•
•
•

logóknál alkalmazás szempontjából 3 típust különböztetünk meg:
amelyet a Kft.-nél, s a tevékenységével kapcsolatos hordozókon használunk
weben használt logó
ALTrace logó

A logó az ALTmob Kft. tulajdonát képezi, ezért annak átalakítása, átszínezése, illetve
bármely jellegű modifikációja tilos. A szabályrendszerben levő meghatározások szerinti
alkalmazás kötelező minden feltüntetett elemre.

2.1. ALTmob logó
2.1.1. ALTmob logó és színei
Ezt a logót a Kft.-nél, s annak tevékenységével kapcsolatos hordozókon használjuk
Színek:
1

2

3

4

5

6

7

y

x/2

2.1.2. ALTmob logó minimális mérete

x

y

Minimális méret: 15 mm x 15 mm

15 mm

Méretarányos:
15 mm

ALTmob arculati elemeinek szabályrendszere
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A logó színváltozatai

2.1.3. A logó színváltozatai
Megjelenítés fehér alapon:
Négyszín

Kétszín

2

Fekete 1.

Fekete 2.

Megjelenítés fekete alapon:
Négyszín

Kétszín

2

Inverz 1.

6

Inverz 2.

ALTmob arculati elemeinek szabályrendszere

Megjelenítés színes alapon, Weben használt logó és színei

2.1.4. Megjelenítés színes alapokon
A nem fekete, illetve fehér alapon való megjelenítéskor a logót egy fehér alapra kell
helyezni, melynek alakja az embléma körvonalát követi.

2.2. Weben használt logó
2.2.1. Weben használt logó és színei
Ezt a logót webes hordozókon használjuk.
Színek:
1

2

3

4

5

6

7

2.2.2. Weben használt logó minimális mérete
Minimális méret: 17 mm teljes magasság

17 mm

Méretarányos:

ALTmob arculati elemeinek szabályrendszere
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Weben használt logó színváltozatai

2.3.3. Weben használt logó színváltozatai
Megjelenítés fehér alapon:
Négyszín

Kétszín

Fekete 1.

Fekete 2.

2

Megjelenítés fekete alapon:
Négyszín

Kétszín

2

mob

alternative mobility

Inverz 1.

8

Inverz 2.
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Megjelenítés színes alaponon, ALTrace logó és színei

2.2.4. Megjelenítés színes alapokon
A nem fekete, illetve fehér alapon való megjelenítéskor a logót egy fehér alapra kell helyezni, melynek alakja a logót követi.

2.3. ALTrace logó
2.3.1. ALTrace logó és színei
Ezt a logót az ALTrace-hez kapcsolódó hordozókon használjuk.
Színek:
1

2

3

4

5

6

7

2.3.2. ALTrace logó minimális mérete
Minimális méret: 17 mm teljes magasság

17 mm

Méretarányos:

ALTmob arculati elemeinek szabályrendszere
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ALTrace logó színváltozatai

2.3.3. ALTrace logó színváltozatai
Megjelenítés fehér alapon:
Négyszín

Kétszín

2

race

alternative race

Fekete 2.

Fekete 1.

race

race

alternative race

alternative race

Megjelenítés fekete alapon:
Négyszín

Kétszín

race

race

alternative race

Inverz 1.

alternative race

Inverz 2.

race

alternative race

10

2

race

alternative race

ALTmob arculati elemeinek szabályrendszere

Megjelenítés színes alapokon, A logó megjelenítése az embléma használata nélkül

2.3.4. Megjelenítés színes alapokon
A nem fekete, illetve fehér alapon való megjelenítéskor a logót egy fehér alapra kell helyezni, melynek alakja a logót követi.

race

race

alternative race

alternative race

2.3.5. A logó megjelenítése az embléma használata nélkül
Megjelenítés fehér alapon:

Megjelenítés fekete alapon:

Négyszín

Négyszín

Kétszín

race

alternative race

Fekete 1.

race

alternative race

alternative race

race

alternative race

Inverz 1.

Fekete 2.

race

Kétszín

race

alternative race

2

race

alternative race

Inverz 2.

race

alternative race

race

alternative race

A nem fekete, illetve fehér alapon való megjelenítéskor a logót egy fehér alapra kell helyezni, melynek alakja a logót követi.

race

alternative race

ALTmob arculati elemeinek szabályrendszere
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Logóhasználatra vonatkozó tiltások

2.4. Logóhasználatra vonatkozó tiltások
A nem fekete, illetve fehér alapon való megjelenítés esetén a fehér alapok használata a
megadott formában kötelező!

A kétszínű, illetve egyszínű megjelenítési formák betartása a megadott módon kötelező!

Inverz változatoknál levő meghatározások betartása a megadott módon kötelező!

12
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Webhez kapcsolódó piktogrammák

3. Piktogrammák
3.1. Webhez kapcsolódó piktogrammák
Használata:
• weblap
• levélpapír
• hírlevél
• digitális aláírás
Zöld

ELEKTROMOS

ELEKTROMOS

HIDROGÉN

HIDROGÉN

HYBRID

HYBRID

SŰRÍTETT
LEVEGŐ

NAPENERGIA

NAPENERGIA

Szín:

1

SŰRÍTETT
LEVEGŐ

Kék

SZÁRAZFÖLDI
KÖZLEKEDÉS

VIZI
KÖZLEKEDÉS

LÉGI
KÖZLEKEDÉS

Szín:
SZÁRAZFÖLDI

VIZI

7

LÉGI

Magenta

OKTATÁS

OKTATÁS

SZEMLÉLETFORMÁLÁS

Szín:

4

SZEMLÉLETFORMÁLÁS

ALTmob arculati elemeinek szabályrendszere
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Webhez kapcsolódó piktogrammák, Versenyhez kapcsolódó piktogrammák emblémái

Sárga

Piros

VERSENYEK

INFÓGRAFIKA

Szín:

Szín:

5

3

VERSENYEK

INFÓGRAFIKA

A webes piktogrammáknál az adott hordozón levő méret pontosan meghatározott (lásd
az arra vonatkozó fejezetet).
A szín megváltoztatása, effektezése, a piktogrammákban szereplő motívumok átalakítása nem engedélyezett.
A feliratokban használt betűtípus a Bryant Bold Alternate. A betűtípus megváltoztatása
tiltott.

3.2. Versenyhez kapcsolódó piktogrammák
3.2.1. Versenyhez kapcsolódó piktogrammák emlémái

Szín:

1

A jövő
mérnöke

Alternatív
hajtású jármű

Környezettudatosság

Mobilitás

Városi verseny

Zéró Emisszió

Kutatás fejlesztés

Innováció ösztönzés

Zöld technológia
népszerűsítése

A versenyhez kapcsolódó piktogrammáknál az adott hordozón levő méret pontosan
meghatározott (lásd az arra vonatkozó fejezetet).
A szín megváltoztatása, effektezése, a piktogrammákban szereplő motívumok átalakítása nem engedélyezett.

14
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Versenyhez kapcsolódó piktogrammák ajánlott megjelenítése, Kiegészítő piktogrammák

3.2.2. Versenyhez kapcsolódó piktogrammák ajánlott megjelenítése
A JÖVŐ MÉRNÖKE

ALTERNATÍV
HAJTÁSÚ JÁRMŰ

MOBILITÁS

VÁROSI VERSENY

INNOVÁCIÓ ÖSZTÖNZÉS

KUTATÁS - FEJLESZTÉS

Szín:

KÖRNYEZETTUDATOSSÁG

ZÉRÓ EMISSZIÓ

ZÖLD TECHNOLÓGIA
NÉPSZERŰSÍTÉSE

2

A szín megváltoztatása, effektezése, a piktogrammákban szereplő motívumok átalakítása nem engedélyezett.
A feliratokban használt betűtípus a Bryant Bold Alternate. A betűtípus megváltoztatása
tiltott.

3.3. Kiegészítő piktogrammák
Használata:
• névjegykártya
• levélpapír
• digitális aláírás
Szín:

7

Jelentésük
Név

Telefonszám

Web

Postai cím

Megosztás

A kiegészítő piktogrammáknál az adott hordozón levő méret pontosan meghatározott
(lásd az arra vonatkozó fejezetet).
A szín megváltoztatása, effektezése, a piktogrammákban szereplő motívumok átalakítása nem engedélyezett.
ALTmob arculati elemeinek szabályrendszere
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Levélpapír

4. Levélpapír
Méret: A/4
Levélpapírból 3 típus használatára van lehetőség
• a Kft. levélpapírja
• webes levélpapír
• az ALTrace levélpapírja

2012.01.02

Feladó
[beosztás]

Ügyintéző
[iktatószám]

Címzett
[beosztás]
[cég neve]
[irányítószám, város]
[utca, házszám]
Tárgy:
Lorem Ipsum!
Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur
adipiscing elit. Sed laoreet, purus
2012.01.02
Ügyintéző
Feladó
vehicula consectetur suscipit, dolor
libero pretium libero, ut suscipit dui[iktatószám]
leo
[beosztás]
nec dolor. Cras volutpat lectus eros. Pellentesque consectetur nulla in leo pretium quis blandit odio rhoncus. Vestibulum
sodales eros quis ipsum ullamcorCímzett
per tincidunt. Sed erat augue, ullamcorper
[beosztás] ac interdum elementum, placerat
[cég morbi
neve] tristique senectus et netus et
a turpis. Pellentesque habitant
[irányítószám,
város] ut magna eget mi luctus
malesuada fames ac turpis egestas.
Suspendisse
házszám]
bibendum sit amet sit amet leo.[utca,
Proin
tellus metus, sollicitudin ut volutpat a,
semper nec neque. Nunc dapibus ultricies tortor, sit amet auctor erat mollis
Tárgy:
ut. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur alternative race
ridiculus mus. Nulla tempus rhoncus
Lorem tellus
Ipsum!eu facilisis. Phasellus ullamcorper
tortor quis enim ultricies elementum. Nullam posuere dui non mauris tincidunt vitae condimentum turpisLorem
convallis.
convallis
accumsanadipiscing
tellus elit. Sed laoreet, purus
ipsumInteger
dolor sit
amet, consectetur
Feladó
2012.01.02
eget mollis. Quisque interdum purus
ut consectetur
nibh sodales
faucibus
in quam.
vehicula
suscipit,
doloreget
libero
pretium libero, ut suscipit dui leo
[beosztás]
dolor. Cras
lectus
Pellentesque
consectetur nulla in leo preEtiam est ipsum, vulputate utnec
pulvinar
vel, volutpat
venenatis
aceros.
neque.
Aliquam
tium quis blandit
odio rhoncus.
Vestibulum
sodales
eros quis ipsum ullamcorbibendum eleifend purus sed consequat.
Cras quam
urna, dapibus
vitae
laoCímzett
per
tincidunt.
Sed
erat
augue,
ullamcorper
ac
interdum
elementum, placerat
reet quis, commodo id massa.
[beosztás]

race

Ügyintéző
[iktatószám]

a turpis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
[cég neve]
malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse ut magna eget mi luctus

[irányítószám, város]
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per incepbibendum sit amet sit amet leo. Proin tellus metus, sollicitudin ut volutpat a,
[utca, házszám]
tos himenaeos. Duis vel massasemper
felis, idnec
commodo
massa.
Mauris
aliquet
mi
neque. Nunc
dapibus
ultricies
tortor,
sit amet auctor erat mollis
et purus dignissim molestie. Cras
amet
erat
lectus,penatibus
sed ornare
tortor. dis parturient montes, nascetur
ut. sit
Cum
sociis
natoque
et magnis

Üdvözlettel
Minta Zoltán

CÉG MEGNEVEZÉSE
9024 Győr, Minta utca 1.
+36-96-123-456 +36-96-123-457
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Tárgy:
ridiculus mus. Nulla tempus rhoncus tellus eu facilisis. Phasellus ullamcorper
tortor quis enim ultricies elementum. Nullam posuere dui non mauris tinciLorem Ipsum!
dunt vitae condimentum turpis convallis. Integer convallis accumsan tellus
eget mollis. Quisque interdum purus ut nibh sodales faucibus eget in quam.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed laoreet, purus vehicula
Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam
consectetur suscipit, dolor libero pretium libero, ut suscipit dui leo nec dolor. Cras
bibendum eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae laovolutpat lectus eros. Pellentesque consectetur nulla in leo pretium quis blandit odio
reet quis, commodo id massa.
rhoncus. Vestibulum sodales eros quis ipsum ullamcorper tincidunt. Sed erat augue,
ullamcorper ac interdum elementum, placerat a turpis. Pellentesque habitant morbi
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse ut
tos himenaeos. Duis vel massa felis, id commodo massa. Mauris aliquet mi
magna eget mi luctus bibendum sit amet sit amet leo. Proin tellus metus, sollicitudin
et purus dignissim molestie. Cras sit amet erat lectus, sed ornare tortor.
www.ALTmob.com
ut volutpat a, semper nec neque. Nunc dapibus ultricies tortor, sit amet auctor erat
mollis ut. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Nulla tempus rhoncus tellus eu facilisis. Phasellus ullamcorper tortor
quis enim ultricies elementum. Nullam posuere dui non mauris tincidunt vitae condiÜdvözlettel
mentum turpis convallis. Integer convallis accumsan tellus eget mollis. Quisque interMinta Zoltán
dum purus ut nibh sodales faucibus eget in quam.
Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam bibendum
eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae laoreet quis, commodo
id massa.

CÉG MEGNEVEZÉSE

9024 Győr, Minta utca 1.
+36-96-123-456 +36-96-123-457

info@ALTmob.com

www.ALTmob.com

Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam bibendum
eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae laoreet quis, commodo
id massa. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per
inceptos himenaeos. Duis vel massa felis, id commodo massa. Mauris aliquet mi et
purus dignissim molestie. Cras sit amet erat lectus, sed ornare tortor.

Üdvözlettel
Minta Zoltán

CÉG MEGNEVEZÉSE
9024 Győr, Minta utca 1.
+36-96-123-456 +36-96-123-457
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Levélpapír

A levélpapír tetejétől, illetve a bal szélétől 14,5 mm-re helyezendő el a logó (a Kft. logója
30 mm, a webes logó 28 mm, az ALTrace logó 37 mm magas).
A lap tetejétől 60 mm-re kezdődik a tartalmi rész, mely opcionálisan kezdődhet a címzéssel. A keltezés a lap bal szélétől 14,5 mm-re helyezendő, minden további tartalmi
részbe tartozó szövegnél 45,5 mm behúzást alkalmazzunk, a jobb oldali margó 20 mm.
A webes levélpapír bal oldalán, a lapszéltől 14,5 mm-re találhatók a webes piktogrammák
vertikális elrendezésben. A piktogrammák magassága 13 mm, a köztük tartandó térköz
pedig 2,5 mm („y”).
Az ALTrace levélpapír bal oldalán, a lapszéltől 14,5 mm-re találhatók a versenyhez kapcsolódó piktogrammák vertikális elrendezésben. A piktogrammák magassága 17,6 mm,
a köztük tartandó térköz pedig 3 mm („y”).
A Kft. levélpapírján a csak a kiegészítő piktogrammák szerepelnek.
Az oldal alján, a lapszéltől 11,5 mm-re található az elérhetőségek infoblokk.
Minden elérhetőség előtt a kiegészítő piktogrammák jelennek meg, melyek alja a szöveg
alapvonalára ültetett, magasságuk arányosan méretezve 3 mm.
Az oldal jobb alsó sarkában vízjelesen kiegészítő grafikaként szerepel az akutális logó,
melynek áttetszősége 10%.
Tipográfia:
Tartalmi rész: Bryant Regular Alternate, Bryant Bold Alternate 12 pt/14,4 pt
Elérhetőségek: Cég megnevezése: Bryant Bold Alternate 9 pt/11 pt
Adatok: Bryant Regular Alternate 8 pt/11 pt
(A levélpapír kiszerkesztett változata a túloldalon látható.)

ALTmob arculati elemeinek szabályrendszere
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Levélpapír

14,5 mm

14,5 mm

20 mm
30 mm

2012.01.02
45,5 mm

60 mm

Ügyintéző
[iktatószám]

Feladó
[beosztás]
Címzett
[beosztás]
[cég neve]
[irányítószám, város]
[utca, házszám]
Tárgy:
Lorem Ipsum!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed laoreet, purus
vehicula consectetur suscipit, dolor libero pretium libero, ut suscipit dui leo
nec dolor. Cras volutpat lectus eros. Pellentesque consectetur nulla in leo pretium quis blandit odio rhoncus. Vestibulum sodales eros quis ipsum ullamcorper tincidunt. Sed erat augue, ullamcorper ac interdum elementum, placerat
a turpis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et
malesuada fames ac turpis egestas. Suspendisse ut magna eget mi luctus
bibendum sit amet sit amet leo. Proin tellus metus, sollicitudin ut volutpat a,
semper nec neque. Nunc dapibus ultricies tortor, sit amet auctor erat mollis
ut. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Nulla tempus rhoncus tellus eu facilisis. Phasellus ullamcorper
tortor quis enim ultricies elementum. Nullam posuere dui non mauris tincidunt vitae condimentum turpis convallis. Integer convallis accumsan tellus
eget mollis. Quisque interdum purus ut nibh sodales faucibus eget in quam.
Etiam est ipsum, vulputate ut pulvinar vel, venenatis ac neque. Aliquam
bibendum eleifend purus sed consequat. Cras quam urna, dapibus vitae laoreet quis, commodo id massa.
Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis vel massa felis, id commodo massa. Mauris aliquet mi
et purus dignissim molestie. Cras sit amet erat lectus, sed ornare tortor.
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