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étteremről
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A Baromi gyorsétterem 2017-ben 
nyitotta meg kapuit, Csíkszereda 
központjában. Barátságos árakkal, 
hihetetlen gyorsasággal elkészülő há-
zias ételekkel, kellemes hangulatban 
várja vendégeit. Célunk, hogy mind-
en vendégünk igényét kielégítsük, min-
denki megtalálja az ízlésének meg-
felelőt. Étlapunk egy része naponta 
változik, vannak azonban fix étela-
jánlatok, melyek minden nap meg-
találhatóak kínálatunk között. Heti 
menüajánlatunkat próbáljuk minél 
színesebbé tenni ,  vendége-
ink kívánságát figyelembe véve.
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A logóról
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Az étterem logóját a vegyes típusú logók közé so-
rolhatjuk, hiszen egyszerre tartalmaz szöveget és 
szimbólumot egyaránt. A Baromi felirat képezi a logó 
alapját, melyet egy csirkére formázott B betű tesz 
különlegessé. A figura az étteremben fogyasztható 
ételek legfontosabb összetevőjét jelképezi, hiszen 
az ételek többsége csirke húsból készül. A logó ere-
deti formája kizárólag a képen látható színekben 
és elhelyezésben, bordó színben, barna háttéren, 
világos krémszínű kontúrrel alkalmazható.



A logónak van tovább fejlesztett 
formája, amely szintén csak a meg-
jelenített alakban használható.  A 
logót egyetlen egy esetben lehet 
háttérszín és kontúr nélkül használ-
ni, mégpedig amikor szükségszerűen 
világos háttéren kell megjelennie. 
Ekkor a logó teljes bordó színt kap, 
kitöltést és kontúrt egyaránt. Tilos azt 
más színekkel kombinálni, elforgatni, 
elnyújtani. A logó és egyben a Bar-
omi gyorsétterem alap színei a bordó, 
a barna, illetve a világos krémszín. 
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A  névjegykártya egy igen lényeges arculati elem, hiszen kapc-
solatot teremt a dolgozók illetve a potenciális vevők között. A 
névjegykártyának tartalmaznia kell a tulajdonosa nevét, beo-
sztását, elérhetőségét.  A kártyán megjelent adatok mellett, az 
első oldalon szerepel egy logórészlet, amely bordó színben, 20%-
os áttetszőséggel jelenik meg, annak érdekében, hogy a szöveg 
jól látható legyen. Az oldalon a fehér és a krémszín találkozik, 
elkülönítve a tulajdonos nevét és beosztását az elérhetőségeitől. 
A névjegykártya hátoldalán szerepel a logó, teljes formá-
jában, továbbá a bordó és a barna színek követik egymást.
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Egyéb arculati elemek
Az arculatépítésben a névjegykártya mellett 
fontos szerepe van a levélpapírnak, borítéknak 
és pecsétnek egyaránt, hiszen ezekre is 
nap mint nap szükségünk van. Ha levelet 
szeretnénk küldeni valamelyik meglévő 
vagy potenciális ügyfelünknek, akkor ja-
vasolt az arculati elemekkel felöltöztetett 
papírt, illetve borítékot használni. 
Pecsétünk napi szinten történő 
használatára nem kell különösebb 
magyarázatot adnunk, hiszen hi-
vatalos papírokon a cégünk hivat-
alos pecsétjét kell használnunk.
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Szórólap 
és plakát
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Szórólap 
és plakát

A szórólap és a plakát  fel-
hívja a figyelmet az étterem 
megnyitásának időpont-
jára. Tartalmazza a fon-
tosabb információkat,  a 
dátumot, a helyszínt és a 
logót. Arra szolgál, hogy 
minél többen értesül-
jenek arról, hogy  valami 
készülőben van a városuk-
ban. A korábban már meg-
jelenített logót tartalmaz-
za, a megszokott színekkel,  
és egy igen étvágygerjesz-
tő hamburger  menüt. 
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Egyéb utcai
reklámanyagok

A buszmegállóban állított 
reklámtábla és a banner ugyan 
azokat az elemeket tartalmazza, 
mint a szórólap és a plakát. Céljuk 
szintén a figyelemfelkeltés. Minél 
többen értesüljenek az étteremről.

Belső arculati 
elemek
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Belső arculati 
elemek

Éttermünket igényesen alakí-
tottuk ki, olyan környezetet 
álmodtunk meg, amely min-
denki számára kényelmes és 
otthonos lehet. Éttermünk 
falain megjelennek az arcu-
latunk főbb elemei, mint a 
logó,  vagy a már korábban lá-
tott étvágygerjesztő fotók az 
általunk készített ételekről.
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Menü
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Menü

Igényes terítékkel szolgálunk azok számára, 
akik az étteremben fogyasztják el az ál-
taluk kiválasztott  finom falatokat a gon-
dosan válogatott menüsorunkból, ame-
ly az év minden napján változatlan marad. 
Van viszont egy hetente változó ajánla-
tunk,  melyet akciósan probálhatnak ki a 
hozzánk látogató vendégek, minden héten.
A menü és a heti ajánlat előlap-
ján az étterem logója szerepel, illetve 
egy, a logóból kialakított minta borítja.
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Azon vendégeink számára viszont, akik nem az éttermünk falai között 
szeretnék elfogyasztani az ebédjüket vagy vacsorájukat,   hanem 
haza, vagy munkahelyükre szeretnék magukkal vinni, elviteles doboz-
zal és tasakkal szolgálunk. Ezen csomagolás tartalmazza a Baromi 
logót és a korábban, a menünél megjelent logóból kialakított mintát.
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A vendégekért 
vagyunk!

Az alkalmazottak vidám, barátságos, tapasztalt munkások, akik azért vannak, hogy 
minden vendégünk az elvárt kiszolgálást és a maximális tiszteletet kapják. Vidám, 
vörös színű, Baromi logóval ellátott  ingük és pólójuk, továbbá fehér kalapjuk van. 
Azon vendégeink számára, akik valamilyen oknál fogva nem tud-
nak hozzánk ellátogatni, ingyenes házhoz szállítást biztosítunk, 
a személyre szabott autónk és barátságos sofőrünk segítségével.
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Baromi fast food
Csíkszereda

Márton Áron  utca 1/B
0741-903 175

baromi@gmail.com
www.facebook.com/baromi
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