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BEMUTATKOZÁS
A test, a lélek és a szellem harmóniájának megteremtése mindenkinek egyaránt fontos feladata lenne. Tartozunk magunknak annyival, hogy figyeljünk
ezekre a kincsekre, és ne csak rohanó világunk legyen fontos a számunkra…
A Triplephant Ájurvéda Központ létrehozásakor célul tűztük ki, hogy
egy olyan helyet teremtsünk, ahol a vendégeink, barátaink a „béke szigetét” lelhetik fel. Néhány órára, vagy akár napra is, kiszakíthatják magukat
a mindennapok rohanó világából és rátalálhatnak a „belső békéjükre” is.
Az Ájurvéda 5000 éves kultúrája tökéletes egyensúlyt, egészséget és harmóniát teremt. Ez a módszer egy olyan garanciát nyújtott a számunkra, amellyel úgy gondoltuk érdemes együtt élni, benne élni. Kapcsolatainkban a kölcsönös bizalom
kiépítésére, a m agas szakmai színvonal kialakítására és a kellemes környezet megteremtésére törekedtünk. Munkánk során kiemelt hangsúlyt fektetünk vendégeink folyamatos, tartalmas és korrekt tájékoztatására. Az Ájurvéda Központ mögött
egy olyan csapat áll, amelynek tag jai szakmai felkészültségük és tapasztalataik birtokában kezeléseink magas színvonalú megvalósítását biztosítják. Az elmúlt idő,
az elnyert pályázatok, újságcikkek és televíziós felvételek, valamint az igényes vendégkör azt mutatja, hogy jó úton járunk.

Természetességgel
az egészségért!

ÁJURVÉDA – AZ ÉLET TUDOMÁNYA

Az ájurvéda jelentése az Élet tudománya, mely nem egy módszer, hanem egy
olyan filozófia, amely a test-lélek-szellem gyógyítását testre szabottan végzi.
Nincsenek sémák: a lelki-testi alkatot, személyiséget, életmódot, félelmeket, vágyakat
vizsgálva jutunk el a gyógyító felismerésekhez.
Az alapja, hogy a test-lélek-szellem harmóniája adja az egészséges életet. Az ájurvéda
arra az alapvető gondolatra épül, hogy az embert is ugyanazok az elemek építik fel,
mint a mindenséget. A védikus hagyomány öt őselemet sorol fel, ezek az éter, a levegő,
a tűz, a víz és a föld. Az öt elem különböző kombinációi alkotják a test három életerejét,
ezeket dosháknak hívják.
Az ájurvéda alapját ezen három életerő (dosha) alkotja: Vata-mozgás, Pitta-változás, Kapha-stabilitás. Ezek felelősek minden ember egyéni alkatának és személyiségének kialakulásáért. Azt, hogy milyen dosha dominál bennünk, fontos
megismernünk a harmónia megteremtéséhez, mivel befolyásolják a keringést, kiválasztást, emésztést, és meghatározzák még a betegségre való hajlamunkat is.

A LOGO LEÍRÁSA

Logónk egy kombinált logó, amely két részből áll: egy ikonból és egy szöveges
részből (központunk nevéből).
Az elefánt Indiában, ahonnan az ájurvéda tudománya ered, a bölcsességet, erőt
és a hosszú életet jelképezi.
Mivel az ájurvéda szó jelentése „az élet tudománya”, és alapvetően a három
életerő (dosha) fügvényében ad megoldásokat az egészségünk megőrzésére,
logónk ikonját három „összebújt” elefántfej alkotja, jelképezvén e három életerő
harmonikus együttműködését és egyensúlyát, ami a tökéletes egészséget jelenti.
A Triplephant ájurvéda központ szócsoport alkotja a logó szöveges részét, amelyhez a Tipográfiai elemek részben leírt betűtípusokat használtuk.
Használattól függően, kétféle elhelyezést alkalmaztunk a logó kialakításában:

a vízsszintes elhelyezést, ahol a két
elem sórban követi egymást,

a függőleges elhelyezést, ahól a
szöveg az ikon felett helyezkedik,
így egy háromszöget alkotva.

A FEKETE-FEHÉR LOGÓ VÁLTOZATOK

SZÍNHASZNÁLAT

A fekete és a fehér változatait a logónak csak akkor használjuk, ha fekete-fehér nyomtatásban alkalmazzuk:

Az ájurvéda teljesen természetes módszereket alkalmaz és azt is
mondhatjuk róla hogy segít a természetességet megtalálni és megőrizni életünkben. Ezért a logónk színei a zöld természetes árnyalatai.
A körvonalakhoz és a háttérhez a fehér színt használtuk.
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A LOGÓ HASZNÁLATA

A LOGÓ HASZNÁLATA

Ahol csak lehetséges, használjuk a logó színes változatát, egész egységében.
Ha már ismertté vált a logónk akkor használhatjuk a logó ikonját egyedül is,
vagy olyan környezetben ahol többször is előfordul.
A logó szöveges részét soha ne használjuk egyedül, csak az ikonnal társítva.

Ahhoz, hogy a logónk érvényesüljön a használt felületeken, tartsuk be a megadott
távolságokat a logó és a szomszédos telített felületek között:
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A LOGÓ HASZNÁLATA

A LOGÓ HASZNÁLATA

A következő tiltásokat tartsuk be a logó használatakor:

Színes háttérre helyezés esetében vegyük figyelembe a következőket is:
ne használjuk a logót közvetlenül
a színes háttéren:

ne változtassunk a logó
szöveges elhelyezésén

ne változtassuk meg a
logó szöveges részéhez
megadott betűtípust

ne változtassuk meg a
logó elemeinek a színét

ne torzítsuk, ne fordítsuk el a logót

használjuk a logót fehér
alapra helyezve:

TIPOGRÁFIAI ELEMEK
A LOGÓ KIALAKÍTÁSÁBAN
A logó szöveges részének kialakításában használt betűtípusok (ezek nem használhatók más szövegszerkesztésben):
Merienda One Regular
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖPQRSTUÚVWXYZ
aábcdeéfgiíjklmnoóöpqrstuúvwxyz
1234567890
Microsoft PhagsPa
AÁBCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖPQRSTUÚVWXYZ
aábcdeéfgiíjklmnoóöpqrstuúvwxyz
1234567890

SZÖVEGSZERKESZTÉSBEN:
Nyomtatott szövegekhez használatos a Newt Serif betűcsalád, törzsszövegben a
„Regular”, a címekben, kiemelésekben a „Demi” es a „Bold” változatai:
Newt Serif
A Á B C D E É F G H I Í J K L M N O Ó Ö Ő P Q R S T U Ú ŰV WXYZ
aábcdeéfgiíjklmnoóöőpqrstuúűvwxyz
1234567890

ARCULATI ELEMEK
NÉVJEGYKÁRTYA
A központ névjegykártyája két
oldalas: első oldalán a logó, a
tulajdonos neve, beosztása és
a központ adatai találhatók,
díszítőelemként pedig egy részlet a logó szimbólumából.
Hátára a logó ikonja került, a
színeivel kialakított háttéren.

ARCULATI ELEMEK

ARCULATI ELEMEK

LEVÉLPAPÍR és BORÍTÉK
A levélpapír A4-es méretű, fejlécében
a logót es a címet tartalmazza, szélén
pedig díszítőelemeket a logó ikonjából. A boríték egyszerű: fehér alapon
szintén a logót és a címet tartalmazza.

PECSÉT és GRAVÍROZÁS
A pecsét a vízszintes logóval
készült és a hivatalos bejegyzési számokkal is el van látva.

Bútoraink fa elemein is megjelenik a központunk logója
gravírozott formában.

ARCULATI ELEMEK

ARCULATI ELEMEK

CÉGTÁBLÁK
RUHÁZAT

Az épület oldalán a függőleges logó kapott helyet.
A főbejárat felett megjelenő
cégtáblán a vízszintes logó áll.

Alkalmazottaink ruházata (pőlók, köpenyek) zőld
árnyalatain jelenítik meg a
logót fehér alapra helyezve.

TÖRÜLKÖZŐK
A különböző masszázsokhóz
a logó ikonjával ellátott pamut törülközők használandók.

Természetességgel
az egészségért!

ARCULATI ELEMEK

AJÁNDÉK TEAKEVERÉK
Vendégeinknek finom ájurvédikus teakeveréket ajándékozunk,
amely újrahasznosított papírtasakba van csomagolva.

ÜVEGES FELÜLETEK
Üveges felületeken is alkalmazható a logó, például a bejárati
ajtón az órarenddel.

„Csak a szív csendje tudja meggyógyítani a beteg elmét.“
Sri Chinmoy

