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Rólunk   

 A balatonfelvidéki borvidék az ország egyik gyöngyszeme.     
A szőlő- és bortermelést a rómaiak honosították meg e területen, a Kannás borászat családi tradíciókra 
alakult. 
A borvidékünkön szőlőtermelésből származó kiváló minőségű, magas fogyasztói értékű hordós és palackos 
borok előállítására törekszünk. 
A borkészítés során a hagyományos és korszerű borászat értékeit kívánjuk ötvözni. Célunk, hogy a 
termékeink a minőségi borok palettáján kiváló minőséget képviseljenek. Boraink kis- és nagykereskedelem-
ben egyaránt megtalálhatóak. Pincészetünk részt vesz a helyi, illetve az országosan megrendezett rendez-
vényeken.

Cégünk szlogenje:                

 Az új barátság olyan, mint az új bor, minél tovább érleli az idő, annál több örömünk telik benne.
             
              Mike McQuay
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Színhasználat

Az arculati elemek mindegyikén az alábbi színek, illetve ezek árnyalatai szerepelnek.

RGB 255, 255, 255
CMYK 0, 0, 0 
BETUSZÍN FFFFFF

RGB 56, 180, 73
CMYK 75, 0, 100, 0
BETUSZÍN 38B449

RGB 237, 28, 36
CMYK 00, 100, 100, 00
BETUSZÍN ED1C24

RGB 35,31,32
CMYK 0, 0, 0, 100
BETUSZÍN 231F20
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Arculati betűkészlet

AÁBCDEÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aábcdeéfghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%^&*!

AÁBCDEÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aábcdeéfghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%^&*!

AÁBCDEÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aábcdeéfghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%^&*!

AÁBCDEÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aábcdeéfghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%^&*!

AÁBCDEÉFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
aábcdeéfghijklmnopqrstuvwxyz
123456789@#$%^&*!

QumpellkaNo12

Consolas

Kleymi	�

Trajan Pro

Myriad Pro
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Logóhasználat

Tilos a logó betűtípusát megváltoztatni! Tilos a logó színeit felcserélni, 
átszínezni, új színeket felhasználni!

Tilos a logót vertikálisan, 
horizontálisan torzítani!
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Logó-színváltozatok

fekete-fehér alapon színes fekete alapon színes fehér alaponfehér- fekete alapon
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Látványterv





Kisarculati elemek
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Ügyintéző  Feladó  
iktatószám  beosztás  

 
Címzett  
beosztás  
cég neve  
irányítószám, város  
utca házszám  

 

Tárgy  
 
 

!Lorem Ipsum

 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
 ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in
 reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint
 occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui o�cia deserunt mollit anim id est
.laborum

8

Csíkszereda, Boros út 11.         
E-mail boros@kannas.hu
Mobil  +40123-456-789
Web  www.kannas.hu                

 Az új barátság olyan, mint az új bor, minél tovább érleli az idő,
.annál több örömünk telik benne

Mike McQuay

 Bo�or Levente
         borász

Csíkszereda Boros Út 11.       
Mobil      +40123- 456-789
E-mail    boros@kannas.hu
Web         www.kannas.hu

8

K
an

nás borászat

Csíkszereda








