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RÓLUNK

Dekorációs szolgáltatásunkat ajánljuk minden alkalomra a kisebb rendez-
vényektől a nagy esküvőkig vagy akár céges rendezvényekig. 
Az évszakok vagy az ünnepnapok váltakozása szintén egy jó alkalom, 
hogy egy-egy alkalomra hangolt dekorációval még szebbé és felejthetet-
lenebbé tegyük azokat.
Csapatunk szívvel-lélekkel és kreativitásával igyekszik tovább álmodni, 
megalkotni és kivitelezni az alkalomhoz illő dekorációját.

Szolgáltatásaink:

Esküvői dekoráció megtervezése és kivitelezése
Céges rendezvények dekorációja
Szülinapi partik, családi rendezvények dekorációja
Kirakatok, éttermek dekorációjának megtervezése

Szeretjük a frissességet, természetességet, játékosságot, a dekoráció szá-
munkra annyit jelent, hogy minél örömtelibben és emlékezetesebben éljük 
meg a jelen pillanatait.
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A logó körüli védett területet a monogram p betűjét övező téglalap széles-
sége határozza meg. Ezt a területet a logó érvényesülése érdekében 
minden felhasználás esetében alkalmazni kell.

A logó minimális mérete 20 mm-es átmérőjű kör a biztonsági terület nélkül. 
Ennél kisebb méretben a logó körüli szimbólumokat és nevet elhagyjuk és a 
központi elemét, azaz a pd monogramot használhatjuk. Az egyszerűsített 
logó minimum felhasználási mérete a 10 mm-es magasság.

A logó használata

A logó központi eleme a Petite Decor nevéből eredő pd monogram, erede-
tileg kézzel rajzolt digitális változata van megjelenítve. 
A monogramot övező körforma választása tudatos volt, ezzel is hangsú-
lyozva a cég által képviselt értékeket, mint a letisztultság és természetesség. 
A kör szerkezetét két elem alkotja, a cég neve és a díszítő ágak ritmikus 
váltakozása. A cégnév jelentése filigrán dekoráció, a név közé ékelődik a 
két ágacska, amelyek díszítőelemeit a magyar motívumokból merítettük és 
szerkezete, ismétlődése ritmikusságot és egyensúlyt hivatott árasztani.

Ha nincs lehetőség az alapértelmezett logó teljes megjelenítésére (pl. 
méretkorlátok), a szimbólumok és a név elhagyható és a monogram egye-
dülállóan is használható.

A logó felépítése

LOGÓ
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Hozzárendelt háttér
eltérő háttérszín esetén
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Ajánlott háttérszín

Az alaplogó elsődleges színei az arculat színeit is meghatározzák egyben. 
Elsődleges felhasználása a púderszínű alapon megjelenő törtfehér színű 
logó. A logó színeit a nőies színek ihlették, amelyek az esküvőkhöz gyakran 
társított alapszínek is, ugyanis a cég profilját tekintve a célközönséget a 
nők jelentik, a dekorációs szolgáltatások pedig leggyakrabban még mindig 
az esküvőkkel kapcsolatosan vannak igényelve.

A logó monokróm változatban is használható, amennyiben nincs lehetőség 
a háttérszín alkalmazására vagy fehér-fekete nyomtatás esetében.

A logó háttérszínei és az arculat színei

Logó
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CMYK: 0%, 0%, 0%, 100%
RGB: 35, 31, 32

CMYK: 0%, 0%, 0%, 7%
RGB: 237, 237, 238

CMYK: 20%, 31%, 29%, 0%
RGB: 205, 175, 167
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Monokróm változat
sötét háttérrel
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Monokróm változat
világos háttérrel

Logó
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Tipográfia
megváltoztatása

Belső arányok
megváltoztatása

Helytelen színhasználat

A logó elemeinek
felcserélése

ElforgatásTorzítás

Tiltások a logó használata során

Logó
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁ-
ÉÍÓŐÚŰ 
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z á é í óő úű 
0123456789&@%?!:;()*

Humanst521 Lt BT Light

Kizárólagosan a logóban 
használt betűtípus.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÁ-
ÉÍÓŐÚŰ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzáéíóőúű 
0123456789&@%?!:;()*

Caviar Dreams Regular

Alap betűtípus kenyérszövegekre, 
irodai környezetben előállított 

anyagokra, levelekre, prezentációkra.

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

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

Amatic SC Regular és Bold

Leggyakrabban használandó 
betűtípus címekre, alcímekre  
és kiemelni kívánt szövegekre.

Betűkészlet
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Kirakatok, éttermek
Családi rendezvények
Szülinapok
Céges rendezvények
Esküvők

www.petitedecor.ro

@PetiteDecor

+40–748–018 932

beata@petitedecor.com

Kiss u. 9, Székelyudvarhely

Littasi Beáta 

Hátlap 85 x 55 mm

Dekoráció Minden Alkalomra
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PETITE DECOR

Előlap 85 x 55 mm

Névjegykártya

Arculati elemek
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Pecsét 30 mm

Arculati elemek



13

Levélpapír és boríték A4-es méret

Arculati elemek
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www.petitedecor.ro

@PetiteDecor

+40–748–018 932

Kiss u. 9, Székelyudvarhely

Kirakatok, éttermek

Szülinapok

Esküvők

Céges rendezvények

Családi rendezvények

Dekoráció Minden Alkalomra
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PETITE DECOR

Roll up 200 x 100 cm

Arculati elemek
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Gépkocsi

Arculati elemek
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Póló

Arculati elemek
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Littasi Beáta, Kalot 2019


