
Arculati kézikönyv



1. Robi és a fitness       

A névválasztásról:

Az AE ROBI Fitness név az aerobik edzésforma valamint a tulajdonos nevének (András E. Róbert) 
rövidítéséből ered. A szóviccre talán Róbert szülei sem gondoltak, amikor 32 évvel ezelőtt a névválasztáson 
gondolkodtak - az viszont biztos, a névnek önbeteljesítő hatása is volt, ugyanis Róbert egész életében az 
egészséges táplálkozásra, valamint a testmozgásra helyezte a hangsúlyt. Robi vallja, az egészséges életmód 
szerves része a mozgás, mindenkinek meg kell találnia a számára megfelelő mozgásformát.

A teremről:

Az AE Robi Fitness terem Székelyudvarhelyen található a Haáz Rezső utca 137. szám alatt. A sportolni 
vágyók 1300 négyzetméteren klimatizált, igényes környezetben, a lehető legprofibb gépparkkal tehetnek 
meg minél többet egészségük megőrzése és aktív életmódjuk érdekében.

Rengeteg eszközzel állunk a sportolni vágyók rendelkezésére, emellett a gépek összetétele garantálja, hogy 
a kezdőktől a profikig, mindenki megtalálhatja a számára legkedvezőbb mozgásformát. 

Az érdeklődők több személyi edző segítségével végezhetik el a gyakorlatokat. A trénerek nemzetközi szinten 
is elismert sportolók, akik a táplálkozásban és az egészséges életmódban is értékes tanácsokkal láthatják el 
a mozogni vágyókat.



2. logó És Használata

H: 321  S: 81  B: 39
R: 101  G: 18  B: 70
C: 51  M: 100  Y: 41  K: 38

H: 55  S: 100  B: 99
R: 254  G: 235  B: 0
C: 3  M: 1  Y: 98  K: 0

H: 55  S: 1  B: 0
R: 0  G: 0  B: 0
C: 75  M: 68  Y: 67  K: 90

Fitness termünk logója a fehér alapszínen  túl további három színnel használható. 
A lila szín a testmozgás által elérhető fizikai és lelki egyensúlyt hivatott megmutatni. 
A sárga szín a testfejlesztésre, a harcművészetekre jellemző alázatosságot szimbolizálja. 
A fekete és a fehér színek pedig erőteljes hatásuk miatt hatásosan segítenek kinyilatkoztatni az előző 
két szín jelentését.
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2. logó És Használata
TILOS!

A logó torzítása, arányainak 
változtatása, átszínezése, 
illetve eltérő betűtípus 
használata tilos!



3. BEtűtípusA logó torzítása, arányainak 
változtatása, átszínezése, 
illetve eltérő betűtípus 
használata tilos!
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BULO-BOLD
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BULO-LIGHT
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BULO-BOLDITALIC
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BULO-LIGHTITALIC
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BULO-HAIRBLOND
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4. Arculati elemek:
4.1 Névjegy A névjegykártya a fitnessterem tulajdonosának, vala-

mint az ott dolgozó szmélyi edzők számára készül.
A név 15 pontos Bulo Bold, a beosztás 9 pontos 
Bulo Hair Dark betűtípussal, míg a telefonszám és az 
egyéb elérhetőségek 8 pontos Bulo Regular betűtí-
pussal készültek.
A névjegy mérete: 90x50 mm.



4.2 Levélpapír, Boríték
      És pecsét



4.3 Sportkellékek



4.4 promóciós Termékek



4.5 Promóciós megjelenések

Habár az emberek nem szeretik, az egyik leghatékonyabb reklám-
hordozónk lehet a „botlasztó”, amit fitness termünk bejárata előtt 
helyezhetünk el.

Elmaradhatatlan hordozó lehet ugyanakkor az autó is, amire fóliával 
kerülhet fel a fitness terem logója.



4.6 Cégtábla



4.7 Fitness terem



BODYBUILDING

• 1 alkalom - 20 lej

• Full time - 120 lej

• Full time diákoknak - 100 lej

• Napijegy - 100 lej

• Napijegy diákoknak - 80 lej

MASSZÁZS

• Arcmasszázs - 25 lej
(1 alkalom - 15 perc)

• Relaxáló masszázs - 45 lej
(1 alkalom - 50 perc)

• Relaxáló masszázs - 45 lej
férfiak (1 alkalom - 35 perc)

• Cellulit masszázs - 45 lej
(1 alkalom - 30 perc)

• Cellulit masszázs - 60 lej
(1 alkalom - 50 perc)

• Kombinált masszázs - 60 lej
(1 alkalom - 50 perc)

• Köpölyözés - 35 lej
(1 alkalom - 20 perc)

• Izomstimuláló masszázs 
- 20 lej
(1 alkalom - 45 perc)

AEROBIK

FITNESS

• 1 alkalom - 25 lej

• Full time - 160 lej

• Full time diákoknak - 140 lej

• Napijegy - 140 lej

• Napijegy diákoknak - 120 lej

TRÉNER

KEMPO

• 1 alkalom - 20 lej

• 8 alkalom - 100 lej

*50 perc/alkalom

BÉRLET

• Full Zone - 320 lej

• 8 alkalom (minden edzésre) - 180 lej

KANGOO

• 1 alkalom - 30 lej

• 8 alkalom - 160 lej

*50 perc/alkalom

• 1 alkalom - 70 lej

• 8 alkalom - 450 lej

• 12 alkalom - 600 lej

• Full time - 1000 lej

*50 perc/alkalom

• 1 alkalom - 25 lej

• 8 alkalom - 120 lej

• 12 alkalom - 150 lej

*50 perc/alkalom

5. ÁRAK
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