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Arculati kézikönyv



A babafotózás, gyermekfotózás nagy gyakorlatot és türelmet igénylő 
feladat. Érdemes a gyermekünk felcseperedését minél több fényképen 
megörökíteni, mert a fényképek őrzik a múltat, idézik fel a gyermekkor 
emlékeit.  A gyermek- és csecsemőfotózás igazi kihívás: nem egyszerű 
elkapni a legjobb pillanatot, méghozzá úgy, hogy a fotó a hangulatot is 
sugározza. Tapasztalt fotósaink jól ismerik a mesterség rejtelmeit.

Az újszülött műtermi fotózását a születés utáni 5-14. napon ajánljuk, 
amely során a csöppségünkkel töltött gyorsan múló, meghitt együttlé-
tet, az első örömteli élményeket  szeretnénk lencsevégre kapni.

A Photobug műtermében a gyermekfotózás során gondosan odafigye-
lünk, hogy minden részlet a helyén legyen. A középpontban a gyermekek 
vannak, de sok közös szülős fénykép is készül, hisz a legszebb mosolyt 
mindig az anyuka vagy az apuka kapja. Egy ilyen gyermekfotózás nem 
csak minőségileg jobb az otthon készített felvételeknél, hanem egy re-
mek közös családi program is lehet.

Rendezvényeken történő fotózást mindig szívesen vállalunk, mert a 
gyermekek ekkor vannak igazán elemükben. A kicsik boldog mosolyát, 
önfeledt játékát remek minőségű fotókon örökítjük meg. Fotózást válla-
luk az Ön otthonában, játszóházakban, vendéglátóegységek különtermei-
ben és egyéb csíkszeredai, valamint vidéki helyszíneken is.

Küldetésünk



Logó

A logó két színből áll: fekete és 
olajkék. Ezt a logót elsősorban 
fehér háttéren kell használni. 
Amennyiben egy adott felüle-
ten nem használható, abban az 
esetben a következő oldalon sze-
replő logók állnak rendelkezésre.

Ha nincs lehetőség az alapértel-
mezett logó teljes megjelenítésére.

Elsődleges logó

Egyszerűsített változatok

A Photobug logó megjelenési formái és színváltozatai:

Inverz logó Monokróm logó

Fekete-fehér változatok

50% BLACK100% BLACK



Logóhasználat

A logó körül meghatározott védett 
területen belül kizárólag a logó 
szerepelhet. 

A logó minimális mérete: 
10,7 x 20 mm. 

Torzítás 

Elforgatás 

Helytelen színhasználat

Tipográfia megváltoztatása 

Körvonal használata 

Zavaros kép használata 
háttérként 

Védett terület

Főbb tiltások a logó használata során

Minimális méret

10,7 mm  

20 mm

Photobug

Színhasználat

RGB 24 76 79
CMYK 89% 53% 57% 38%
HEX # 184c4f

RGB 32 113 120
CMYK 85% 40% 47% 13%
HEX # 207178

RGB 247 149 104
CMYK 0% 51% 62% 0%
HEX # f79568

RGB 245 233 190
CMYK 4% 5% 29% 0%
HEX # f5e9be

RGB 245 233 190
CMYK 4% 5% 29% 0%
HEX # f5e9be

RGB 35 31 32
CMYK 0% 0% 0% 100%
HEX # 231f20

RGB 255 255 255
CMYK 0% 0% 0% 0%
HEX # ffffff

Logóban használt színek

Kiegészítő arculati színek



Tipográfia
A logóban használt betűkészlet

Kiegészítő betűkészlet

A Photobug felirathoz használt betűcsalád az Audiowide, melynek karak-
terei a tervezés folyamán módosításon estek át. Ez a betűcsalád kizárólag 
a logóban alkalmazható.

Az arculat szerves részét képezi a Comfortaa betűcsalád. A legtöbb nyom-
tatott és digitális felületen ez szerepel. Ahol ennek használata nem lehet-
séges, pl. Microsoft Word / irodai környezetben, ott a Calibri betűcsalád 
alkalmazható.

Audiowide Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓŐÚŰ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóőúű
0123456789&@%?!:;()*

Comfortaa Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓŐÚŰ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóőúű
0123456789&@%?!:;()*

Comfortaa Light
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁÉÍÓŐÚŰ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóőúű
0123456789&@%?!:;()*

Aa

Aa

Aa

Kisarculati elemek



A boríték 220 x 210 mm szabvány 
méretű (DL), bal felső sarkában 
található a logó.

A levélpapír szabványos A4-es méretű (210 x 297 mm),  
a lekerekített sarok és a lapot szegélyező grafikai elem 
teszi egyedivé.

Levélpapír és boríték

A névjegykártya mérete 
90 x 50 mm, lekerekített 
sarkokkal.

A pecsét átmérője 30 mm, kör 
alakú, melynek közepén az 
egyszerűsített logó helyezke-
dik el. Ezenfelül tartalmazza a 
cég nevét, azonosító számát, 
valamint a várost.

Névjegykártya és bélyegző



Egységes vizuális megjelenés
Cégtábla 

Ruházat

Autófeliratozás



Promóciós eszközök
PendriveKitűző

Telefontok

Vászonszatyor

Bögre



Fényképes ajándékok

Asztali naptár

Fotóalbum

Kiállítás-látványterv



Online felhasználás

Weboldal

Offline felhasználás

Roll up

Plakát

Trifold
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