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Célunk minőségi, ízletes, prémium hamburgerek ké-
szítése. 2018. decemberében megnyitottuk Gyer-
gyószentmiklós egyik legjobb éttermét, a Király utca 
10. szám alatt, ahol az ász burgereket tálcán kínál-
juk a vendégeinknek egy hangulatos helyen. Mi, a 
BurgerÁsz Csapata hiszünk abban, hogy a minőségi 
ételek a minőségi alapanyagok nélkül nem létezhet-
nek. Ezért minden alapanyag minőségi és bio. Azon 
vagyunk, hogy mindent a legtermészetesebb formá-
jában juttassunk el a vendégekhez. Ezért nem hasz-
nálunk ételeinkben tartósítószereket és különböző 
vegyszereket. Mindent a lehető legrövidebb úton, már 
a termelőtől szerzünk be. 

Az Ász story
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A BurgerÁsz névből kiindulva a francia kártya pikk ász 
lapja lett átalakítva. Három kártyalap alkotja a logó 
alapját, és legfelül a mi burger ász kártyalapunk. Ez a 
kártyalap, ahol a pikk jele is hamburgerre lett kicse-
rélve, azt szeretné mondani ez a BurgerÁsz mindent 
visz. Az ász jel és alatta a kis burger, ami a pikket is 
helyettesíti, a reszponzivitásban is szerepet kapnak, 
ha helyszűke miatt az eredeti logó nem megjeleníthe-
tő, ezek az elemek kapnak főszerepet és képviselik a 
Burger Ász éttermet.

A logó

Egyszerűsített változat

Ha nincs lehetőség az alapértelmezett logót használ-
ni, mert az alap fekete, vagy színes, estleg tul kicsi a 
felület, a fekete-fehér és inverz vátozat kerül felhasz-
nálásra.
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Logóhasználat

Védett terület

A logó körül meghatározott védett területen belül ki-
zárólag a logó szerepelhet.

Főbb tiltások a logó használata során

X X

X X

X X

Elforgatás

Betűtípus váltás Elemek kihagyása

Színcsere Torzítás

Zsufolt háttér használat

A logó fekete illetve színes alapon
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Színhasználat
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Tipográfia

Elsődleges batűtípus

A BurgerÁsz feliratot a MADE Bruno betűi alkotják.   
Ez a betűtípus kizárólag a logóban kap szerepet.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTVWXYZÁÉÍÓÖÚÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóöúü

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÖÚÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóöúü

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓÖÚÜ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóöúü

Másodlagos betűtípus

Minden más arculati elem szövegét a Roboto Regular 
és a Roboto Bold betűcsalád alkotja. Hivatalos doku-
mentumokban a Times New Roman betűtípus kerül 
felhasználásra.

MADE Bruno

Roboto Regular

Roboto Bold
RGB:

255 255 255
CMYK:

0% 0% 0% 0%
HEX: #ffffff

RGB:
35 31 32
CMYK:

72% 67% 59% 79%
HEX: #231f20

RGB: 
216 193 56

CMYK:
18% 17% 86% 2%
HEX: #d8c138

RGB:
130 45 26

CMYK:
31% 87% 92% 38%
HEX: #822d1a

RGB:
216 164 85

CMYK:
15% 37% 73% 3%
HEX: #d8a355

RGB:
86 85 72
CMYK:

67% 0% 88% 8%
HEX: #56b948

RGB:
239 60 35

CMYK:
0% 86% 87% 0%
HEX: #ef3c23
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A névjegykártya egy igen lényeges arculati elem, kap-
csolatot teremt a dolgozók és a visszatérő, valamint 
potenciális vásárlók között, hatékonyabbá teszi az 
étterem bemutatkozását is. A mi névjegykártyánk a 
hagyományos névjegykártyák közé sorolható: fehér 
alapon sötét betűkkel szerepelnek az adatok. Az in-
formációk jól el vannak különítve a tulajdonos nevétől 
és beosztásától. A névjegykártya hátoldalán szerepel 
a logó, teljes formában, ugyancsak fehér alapon.

A névjegykártya

Az arculatépítésben a névjegykártya mellet fontos 
szerepe van a pecsétnek és levélpapírnak, borítéknak. 
Ezeket nap mint nap használatba vesszük, valamint 
eljutnak más postaládákba és íróasztalokra, tehát 
méltóan kell képviseljenek bennünket. Levélpapírun-
kat a logóban is használt zöld saláta színével öltöztet-
tük fel, ami mellé került egy szürke kiegészítő szín is. 
Körpecsétünk közepét a kis burgerünk alkotja, emel-
lett megtalálható az étterem neve és weboldala is.

Kisarculati elemek
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