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Bevezetés
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Bevezetés

Vállalatunkat 10 éve hoztuk 
létre, és azóta is kiválóan mű-
ködik. A vállalatot az a törek-
vés vezérli, hogy ez a nagy-
szerű, de gyakran bonyolult 
digitális világ mindenkié le-
hessen. A Bőweb alkalmazott-
jai ezt igyekeznek valóra vál-
tani azáltal, hogy mindenben 
az egyszerűségre és az ember-
közeliségre törekednek.
Megalakulását követően a 
vállalat gyors terjeszkedésbe 
kezdett: dinamikusan növel-
te előfizetőinek számát, és új 
településeken jelent meg szol-
gáltatásával.
Technológiai fejlődés 

A területi és mennyiségi nö-
vekedés mellett országszerte 
korszerűsítettük és folyama-
tosan tovább fejlesztjük kábel-
hálózatunkat, annak érdeké-
ben, hogy minden előfizetőnk 
számára magas színvonalon, 
egységes kínálatot tudjunk 
nyújtani.
A rendkívül dinamikusan nö-
vekvő Bőweb az egyre bővülő 
készülékkínálat mellett a mo-
bilhasználat valódi szabad-
ságát is biztosítja a korlátlan 
adatforgalmat nyújtó FreeGB 
díjcsomagokkal.
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Helyes logó használat

Világos és sötét alapon használható logók a jó láthatóságért.

A logó szélein található felhő formákat csakis akkor hagyhatjuk el, ha 
kicsi a felület, ahová helyezzük.
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Helytelen logó használat

1. Tilos a logót úgy használni, 
hogy a felhők nem arányosak a 
szöveggel!

2. Tilos a logót bármilyen módon 
torzítani!               

3. Tilos a logót kis felületen fel-
hőkkel használni!

                       

4. Tilos a logót a megharározott 
színeken kívül más színben használ-
ni!

5. Tilos csak az egyik felhőt elh-
agyni a logó végéről!

6. Tilos a logót  kiolvashatatlanul 
kis méretben használni!
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Arculati elemekSzínhasználat

A logóban 
h a s z n á l t 
színek nagy-
ban segítik a 
vállalat felis-
merhetőségét.
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Arculati elemek
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A boríték, amibe a hivatalos 
levél kerül.

Névjegykártya  az alkalma-
zottak számára, a könnyebb 
elérhetőségért.
               
CD az ügyfeleink segítségére 
szolgál, hogy akár saját ma-
guk is eltudják indítani inter-
netüket.

A hivatalos levélnek mindig 
tartalmaznia kell a keretet, az 
oldal tetején a cég nevét és 
elérhetőségét.
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Vállalati autók a szervízeseink számára.

A személyautók inkább a reklámot biztosítják a vál-
lalatnak.     A vezetőség használatában vannak.

A kis rakterű autó az, amivel ügyintéző alkalmazottaink 
járnak beszerelések és javítások esetén.
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A vállalat csomagoló eszköze a 
karton doboz. Tökéletesen meg-
felel a modemek tárolására és 
szállításásra.
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A logóval ellátott ruhák nemcsak az 
alkalmazottaink részére keszültek, ha-
nem ügyfeleink részére is egyaránt.
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Bögrék az alkalmazottak 
számára a reggeli közös 
kávézásokhoz, hogy job-
ban iduljanak a napok.
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A vállalat rendelkezik 
Facebook profillal, 
hogy az ügyfelek min-
dig jól tájékozottak le-
gyenek.
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Cégünk promóciós termékei közé tartoznak 
a 16 GB Pendrive-ok, és a külső akkumlátorok 
azok számára, akik állandó mozgásban van-
na és nem engedhetik meg maguknak, hogy 
lemerüljön a telefonjuk vagy, hogy ne legyen 
szabad tárhelyük bárhol, bármikor.
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