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Pékségünkről
Az Aranykalász pékség 2003-ban kezdte meg tevékenységét kis
családi vállalkozásként. Abban az időben még kis mennyiségben
sütöttük a kenyeret.
Az Arany Pan Kft. gyors fellendülésnek örvendett, így a családi
vállalkozásnak induló kisüzem mára már 55 embernek biztosít
munkalehetőséget. Ugyanakkor nyílt az első mintaboltunk és
azóta folyamatosan növekedik az üzletláncunk. Folyamatos technikai fejlesztés mellett egyre fokozódó mértékű termelést folytat
a sütőüzem. Fő célunk a fogyasztók változó igényeinek rugalmas
és teljes körű kielégítése, ezért mindig friss pékárut kínálunk és
időnként bővítjük termékválasztékunkat is.
A termelésben modern technológiát használunk, betartva az
Európai Unió szabályait és alkalmazva a HACCP minőségbiztosítási
rendszert. Kezdettől fogva célkitűzésünk a természetes, házias ízek
előtérbe helyezése. Az alapanyagok kiválasztásánál nem csak az
árat, hanem a tényleges értéket és minőséget vesszük figyelembe.
Annak érdekében, hogy termékvilágunk hagyományos ízeket őrizzen meg, nem használunk a termékek előállításában semmiféle
tartósítószereket, adalékanyagokat, az Aranykalász pékség ragaszkodik a régi receptekhez.
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Logóhasználat - Színváltozatok

Logóhasználat - Színváltozatok

Megjelenítés világos alapon

alaplogó

fekete logó

egyszínű logó

Megjelenítés fekete alapon

Logóhasználat - Színváltozatok
Megjelenítés zsúfolt alapon
A logót zsúfolt
háttérren való
megjelenítéskor,
egy fehér alapra
kell helyezni,
melynek
alakja a logó körvonalát követi.
A túl zsúfolt
alapon való
megjelenítés
esetén a
fehér alap
használata
a megadott
formában
kötelező!
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Logóhasználat - Minimális méret
A logó minimális mérete: 20 x 18 mm.

Abban az esetben, ha a logót a minimális
méretnél kissebb méretben szükséges
használni, ez a logótípus használandó:

Logóhasználat - Tiltások
Színek változtatása

Betűtípus változtatása

18 mm

Aranykalász

20 mm
A szabadon hagyott rész a logó minden
oldalán legalább akkora kell legyen,
mint egy „A” betűnyi méret
az „Aranykalász” szóban.
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Ahol csak lehetséges, ez a
logótípus használandó:

Torzítás

Zsúfolt háttéren fehér
keret nélkül használni
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Színhasználat

Betűhasználat

Alapszínek

Alapbetűtípus szövegtörzsben:
d2b25a
C: 18% R: 210
M: 27% G: 178
Y: 72% B: 90
K: 5%

eed088
C: 8% R: 238
M:18% G: 208
Y: 54% B: 136
K: 0%

Kiegészítő szín
f8f1e3
C: 4% R: 248
M: 5% G: 241
Y: 13% B: 227
K: 0%
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A logóban használt színek
a brand egységes vizuális
megjelenése érdekében
kötelezően alkalmazandók
a különböző
kommunikációs felületeken.

Aa
Aa

Myriad Pro Regular betűcsalád
A, Á, B, C, D, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, M, N, O, Ó, Ö, Ő, P, R, S, T,
U, Ú, Ü, Ű, V, Z
a, á, b, c, d, e, é, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n,o, ó, ö, ő, p, r, s, t, u, ú,
ü, ű, v, z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Alapbetűtípus címekben, alcímekben, kiemelésekhez:
Myriad Pro Bold betűcsalád
A, Á, B, C, D, E, É, F, G, H, I, Í, J, K, L, M, N, O, Ó, Ö, Ő, P, R,
S, T, U, Ú, Ü, Ű, V, Z
a, á, b, c, d, e, é, f, g, h, i, í, j, k, l, m, n, o, ó, ö, ő, p, r, s, t,
u, ú, ü, ű, v, z
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Arculati elemek - Levélpapír és névjegykártya
Szabványos A4 -es papírméret, háttérszíne
fehér, súlya 100 grammos ofszetpapír.
A fejléc jobb oldalán
található a
vállalkozás
elérhetősége, bal
felől a logó helyezkedik el. A fejlécet a
megszólítás követi,
majd a szövegtörzs.
Az oldal alján, jobb
oldalt, a keltezés dátuma, illetve bal oldalt
a név, a beosztás, a
pecsét és a
kézjegy találhatóak.
A levélpapírt csak a
megadott minta szerint használható.
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Arculati elemek - Pecsét
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Arculati elemek - Rollup
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Arculati elemek - Cégtábla
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Arculati elemek - Cégautó
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Arculati elemek - Öltözet
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Arculati elemek - Csomagolás
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