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A Sham Lee bútor outlet 1995-ben nyitotta meg első üzletét Sopronban és azóta 
Magyarországon már 10 városban van jelen bútoráruházaival. 2017-ben első 
alkalommal nyílt bútorház a határainkon kívül, Székelyudvarhelyen.

Bútoraink többsége európai gyártók terméke, de forgalmazunk kínai és 
japán mínőségi termékeket is. Üzleteinkben a székek bő választéka mellett 
– ami a fő profilunk – megtalálható a konyhabútor, szekrénysor, elemes bútor, 
kárpitozott garnitúrák, étkezőgarnitúrák, kanapék, ülőgarnitúrák széles választéka. 
Törekszünk minden stílusban, kivitelben és színben bővíteni kínálatunkat, hogy 
mindenki megtalálja a maga számára megfelelő bútort.

A Sham Lee bútor outlet jelmondata: „Ahol a minőség kényelemmel jár.” Nézzen 
szét bútoraink között akár virtuálisan a honlapunkon, akár valamelyik Sham Lee 
bútoráruházunkban személyesen. Kérdés esetén telefonon várjuk érdeklődését. A 
honlapon szereplő termékek fotóit, árait próbáljuk naprakészen frissíteni, de minden 
esetben érdeklődjenek az üzleteinkben személyesen vagy telefonon!

Rólunk
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Logó

A  logó a Zilap Orientál és az Aero Matics betűtípusokból építkezik, azoknak felhasználásával 
alakult ki a végső logó, amely többféle módon használható. A felhasználási hely háttérszínétől 
függően narancssárga vagy szürke színben, illetve fekete-fehér megjelenítésben használható.

A logó minimális mérete 3 x 1.2 cm. Ebben az esetben a logó egyszerűsödik.
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Színhasználat

Tiltások

A Sham Lee bútor outlet logója két színből épül fel, narancssárgából és szürke árnyalatból.

#F7941e

R: 247 
G: 148 
B: 30 

C: 0% 
M: 50% 
Y: 100% 
K: 0%

C: 0%
 M: 0% 
Y: 0%

 K: 80%

#58595b

R: 88
 G: 89
 B: 91

A logó felhasználása esetén szigorúan tilos azt torzítani, átszínezni a fenti változatoktól 
eltérően, továbbá tilos keretbe helyezni. A logó betűtípusai egyedileg átrajzoltak, ezért újra-
rajzolás helyett kérjük, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, mi a logót tartalmazó megfelelő 
fájltípust majd eljuttatjuk önnek.
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Vizuális megjelenítések
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Arculati elemek
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Levélpapír
A levélpapír mérete min-

den esetben A4-es. A lap 
bal oldalán egy 350 mm-es 
narancssárga sáv helyez-
kedik el. Erre nem kerülhet 
semmilyen alakzat vagy írás. 

A jobb felső sarok-
ban a logó jelenik meg 
60 x 289 mm-es méretben. 

A bal felső sarokban pedig 
a bútoráruház elérhetőségei. 
A szöveg Arial betűtípussal, 
12 pontos betűmérettel, fe-
kete színnel van írva.

A megszólítása mindig na-
rancssárga színben jelenik 
meg. Arial betűtípussal, 
14 pontos betűméretben.
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Névjegykártya
Minden alkalmazott kap 

személyre szóló névjegy-
kártyát, amelyből bármely 
ügyfelének adhat a további 
kapcsolattartás érdekében.

A névjegykártya mére-
teit tekintve 90 x 50 mm. 
Az előlapja egységesen 
80%-os szürke, hátlapja fe-
hér, és tartalmazza a logót 
teljes méretben. Az előlap-
ján logórészlet jelnik meg, 
felette az alkalmazott neve, 
beosztása  és elérhetősé-
gei, mellete a logó narancs-
sárga színben.
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Bélyegző

A bélyegző a logónak az 
egyszerűbb változatát tar-
talmazza. 

A bélyegző lenyomatá-
nak mérete 58 x 20 mm.

A logó felett az üzlet 
címe, telefonszáma és 
weboldala jelenik meg. 

A logó alatt a bútoráru-
ház adó- és nyilvántartási  
száma látható.
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Póló
A pólót – amellett, hogy 

remek promóciós ajándék 
ügyfeleinknek – munkaru-
haként is használjuk.

Ezért minden alkalmazot-
tunknak a Sham Lee bútor 
outlet logójával ellátott pólót 
kell viselnie munkaidőben, 
amelyen narancssárga ala-
pon szürke színben jelenik 
meg a logó. 

Ügyfeleink fehér alapon 
színes logóval ellátott pólót 
kaphatnak ajándékba min-
den nagyobb megrendelés 
esetén, hogy partnerségi 
kapcsolatainkat erősítsük.

Mindkét póló esetében a 
logó mérete 100 x 48 mm.
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Kitűzőkártya
A kitűzőkártyák munka-

társaink és látogatóink köny-
nyed azonosítása mellett 
segíti a korszerű beléptető 
– és nyilvántaró – rendsze-
reinket.

Bútoráruházunkat mé-
lyebben megismerni vágyó 
látogatóink számára készült 
a látogatói kitűzőkártya, 
amely elengedhetetlen a lá-
togatás időtartama alatt. 

A kitűzőkártyák mérete 
90 x 50 mm. Fent a Sham 
Lee bútor outlet logója látha-
tó, alatta – az alkalmazottak 
esetében – a munkatársunk 
fényképe, alá a neve és a 
beosztása kerül. A látoga-
tói kártya esetén a látogató 
neve és látógatásának ide-
je jelenik meg. Végül a logó 
részletével zárul a kártya.
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Promóciós termékek
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