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A Kannás Pincészet a kézműves borok pincéje. A kézműves bor egyedi, sa-
játos, jól felismerhető stílusú, amelyben a fajta, az évjárat, de leginkább a 
borász egyénisége fellehető, védjegyszerű. Készítésében a természetesség, a 
vegyszerhasználat és a durva borászati közbeavatkozások mellőzése, a bor-
vidéki és családi hagyományok mellett a mai kor újításai is jelen vannak. 
Kannás borpincénk logója egy olyan jelképpé vált, amely mára már azonnali 
beazonosításunkra szolgál. Az embléma szerepel minden online és nyomta-
tott, papíralapú külső- és belső kommunikációs céllal készített megjelenítés-
ben, borosüvegeinken, promóciós anyagainkon és eszközeinken, borpincé-
ink bejáratánál szerte az országban. 

Kannás pincészet



Elérhetőségünk

Csíkszereda, Márton Áron utca 7.
Telefon: 0740–532452

e-mail: borpince@kannas.ro
www.kannasbor.ro

Borkuckónk



Központi elemként jelenik meg logónkban egy stilizált boroskan-
csó. Az egyedi, kézzel megrajzolt kancsó és borpincénk neve mint-
egy összefonódva közli cégünk jellegét, tevékenységét. Emberkö-
zeli, barátságos és könnyen felismerhető. 

A logó tehát egy boroskanna leegyszerűsített formájából jött létre. 
A kanna füle képezi egyben a kannás felirat k betűjét. A felirat el-
helyezése utal a kiömlő borra.



HSB : 0, 1, 100
RGB : 255, 253, 253
CMYK : 0, 0, 0, 0
# fffdfd

HSB : 0, 75, 66
RGB : 170, 42, 42
CMYK : 23, 96, 93, 15
# aa2a2a

HSB : 0, 1, 1
RGB : 2, 2, 2
CMYK : 75, 68, 67, 89
# 020202

A logóban használt színek a bordó, a fehér és a fekete. A bordó 
karakteres színe a bor színére utal. A logó használható fekete és 
bordó háttérrel.

A használt betűtípusok kézzel írott betűkre hasonlítanak. 
A kézműves, egyedi stílust hangsúlyozzák.                 



Logó használatakor tilos:
                         
- a logó vagy a logó bármely elemének torzítása, elemeinek 
   megcserélése;
- a logó forgatása;
- a logó bármely részletének átszínezése, méretének változtatása;
- árnyék használata.

Kétféle háttérrel használható borpincénk logója. Fekete, illetve 
bordó háttérrel az alábbiak szerint. 



A névjegykártya mérete 90 x 50 mm. A logó mellett név, 
elérhetőség kapott helyet a névjegykártyán, amelyet két-
féle változatban készíthetünk el az előzőekben leszögezett 
betűtípusok felhasználásával a mellékelt módon: 

János Erika
tulajdonos

Cím: Csíkszereda, Márton Áron utca, 7.
Telefon: 0740532452

E-mail: borpince@kannas.ro
www.kannasbor.ro

János Erika
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tulajdonos



Levélpapírunk A4-es (210 x 297 mm) méretű, logónk és 
elérhetőségünk a lap alján szerepel bordó háttérrel. 

Csíkszereda, Márton Áron utca 7.
Telefon: 0740–532452
e-mail: borpince@kannas.ro
www.kannasbor.ro

Kedves vendégeink!

Metum quipsum niscipsusto do do odo endreet, vel eu facip ea feuis 
exer aliquis senibh el ea faccumsan ut wis do odion utpat.
Reros nonsectem dolore mod essis nim exerit dunt lor sum velenibh 
elit lor aut adio od tinim eu feu feu feugiat, consent lor iriure com-
molo borpercipis deliquatis nonsenim nisim autpate mincidunt lum 
et, sim ex et, commodo del dolor suscin eummy nostie dolut iure ex 
erostrud enim nulpute modoloreros er ing eugiat. Se ero dolorperos 
diamcommy non hent nonulput do conse modion henit vercilit vol-
oreet vel dolortie dolor accum vel ut ver si blam do consequis ex ect-
em alisse magna cor ad molumsandit accum nostio od duis ad tisit 
am, velis augue magnis nim inci el ex ea feuisl dolutpat. Utat, quat.
Erat. Duis exerostrud dolor ipit lor se delesti onsendit wismolorer 
am illa feum nonullaorper aut am ing erat, qui tat lor sum dolore 
velit, qui er susto exerciduipit nullaorem niam ip et ex esequisisim 
nulputpat wis ex et auguer il do ero con ullan esed ex eniat.
Um zzrit, se tem nonsequat, vulput la augiat, si ecte delit praesed 
ecte molorperos et, sit vero dionsent lorem velisit veniametum al-
iquipit irit ad et adion verilis nibh et amet ullamco nsequatum do-
lorem nonullaore conse mod dunt prat.
Ver sed eros do odit augait nummod minissi enit vel et prat. Adigniam 
ipsusci liquat. Ut vel dolorem zzriusc ipsustrud tet, consed ex ex-
erosto dolorti ncincidunt nim volesti.



Különleges alkalmakkor, borkóstolók és rendezvények során oklevél-
lel, kitüntetésekkel díjazzuk vendégeinket, meghívott előadóinkat, a 
borok iránt érdeklődő résztvevőket. A számukra készített okleveleket 
saját pecsétünkkel látjuk el. 



Borainkat egyedi csomagolásban kapják kézhez klienseink, ezzel is 
kedveskedve nekik. Tasakjaink természetbarát, újrahasznosított papír-
ból készülnek, hiszen fontos számunkra környezetünk védelme.





Promóciós termékünk egy egyedi, logóval ellátott póló, amelyet külön-
leges alkalmakkor kapnak vendégeink, meghívottaink ajándékba. Mére-
tei: S, M, L, XL, XXL.



Reklámtáblánk egyben nyitvatartási időnket is jelzi.


