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Rólunk

Az Overtime Székelyföld szívében Székelyud-
varhelyen alapult meg 2007-ben és mostmár 
két országban büszkélkedhet saját irodával.
Több mint 10 éves tapasztalatunknak köszön-
hetően tudjuk, hogy egy vállalkozás tulajdono-
sát milyen módon segítsük a könyvelés, bér-
számítás, adótanácsadás, de akár teljeskörű 
könyvelői és adminisztrációs feladatainak el-
látásában.
Munkánk során fokozott figyelmet fordítunk a 
vállalkozások vezetése szempontjából fontos 
információkra és ezekről minden hónapban tá-
jékoztatjuk is ügyfeleinket.
Sikerünk felelősségteljes és megbízható mun-
katársainknak és ügyfeleinknek egyaránt kö-
szönhető.
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Az Overtime könyvelő  iroda logója  három részből tevődik össze. A fő elem a 
cég nevét szimbolizáló embléma, amely négy egymás köré ívelő örvényszerű 
elemből áll.
A logó második része az Overtime és a Könyvelőiroda egymás fölé rendezett 
feliratból áll, amely a logó mellett kapott helyet. A harmadik rész egy,  az első 
két elemet egymástól elválasztó függőleges vonal.

2.1. A logóról

2. A logó és
      használata



98
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2.2. Megjelenítés

Megjelenítés	fehér	alapon

a logó színes nyomtatás esetén
használatos változata

Megjelenítés	fekete	alapon

Fekete felületen történő meg-
jelenítés esetén két változat 
áll rendelkezésre, amelyből a 
második egy egyszerűsített, 
teljesen fehér változat.

KÖNYVELŐIRODA 

KÖNYVELŐIRODA 

Megjelenítés
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KÖNYVELŐIRODA 

KÖNYVELŐIRODA 
Abban az esetben, ha a színes 
nyomtatás nem kivitelezhető, vagy a 
logó színeinek egységesítése szük-
séges, akkor a fekete  vagy a szür-
keárnyalatos változat használandó.

Egyszínű	változatok 	Alapértelmezett	logó

Mivel az alapértelmezett logó rendelkezik a legmagasabb észlelhető-
ségi és olvashatósági hatásfokkal, ezért újságokban, szórólapokon és 
minden olyan felületen, ahol a közönség először találkozik a logóval, 
kötelező az alapértelmezett változat használata. 
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2.3. A logó mérete

10 mm
KÖNYVELŐIRODA 

A logó minimum magassága 10 mm,
maximum magasság nincsen. 

A logó védett területe

Amint a mellékelt ábra mutatja, egy biztonsági térnek kell körülvennie a lo-
gót, amelyet minimális használhatósági méretének alapján határoztunk meg. 
Ezen a területen belül tilos bármilyen szöveg vagy grafikai elem elhelyezése.
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2.4. A logó alkalmazására vonatkozó tiltások 

Tilos a logót: 

a. torzítani, átméretezni, ez csakis arányainak meg-

tartásával megengedett

b. megadott színektől eltérő színeket alkalmazni

c. keretbe foglalni

d. az alkotó emblémát részeire bontani (kivételt ké-

pez a pecsét)

e.  a megadottól eltérő betűtípussal írni             

KÖNYVELŐIRODA KÖNYVELŐIRODA 

KÖNYVELŐIRODA 

��������������

KÖNYVELŐIRODA 

a. b.

c. d.

e.
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3. Színhasználat

cmyk: 6,100,62,0
rbg: 224,26,79

cmyk: 0,80,76,0
rbg: 241,89,70

cmyk: 74,69,64,85
rbg: 12,9,13

cmyk: 2,24,93,0
rbg: 249,194,46

cmyk: 75,68,67,90
rbg: 6,8,8
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4. Betűtípus

A logó a Montserrat Medium betűtípussal készűlt. 

A szövegtörzs betűtípusa a Roboto betűcsalád.

Címek, alcímek betűtípusát szintén a Montserrat betűcsalád alkotja.

AÁBCCsDDzDzsEÉFGGyHIÍJKLLyMNNyOÓÖŐPQRSSzTTyUÚÜŰVWXYZZs
aábccsddzdzseéfggyhiíjkllymnnyoóöőpqrsszttyuúüűvwxyzzs
0123456789

AÁBCCsDDzDzsEÉFGGyHIÍJKLLyMNNyOÓÖŐPQRSSzTTyUÚÜŰVWXYZZs
aábccsddzdzseéfggyhiíjkllymnnyoóöőpqrsszttyuúüűvwxyzzs
0123456789 
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5. Arculati elemek

A
dó

zá
si s

zám: 17120427 

J19/40/2005 Székelyudvarhely-Rom

ánia

KÖNYVELŐIRODA 

A pecsét kör alakú, átmérője 47 mm.
Tartalmazza a cég adózási számát,-
regisztrációs számát és a logót, köze-
pén a vállalkozás nevével.

A	pecsét
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Névjegykártya

A névjegykártya kétoldalas. Az első oldal bal széléhez igazítva 
az alkalmazott neve, telefonszáma valamint a cég postacíme és 
e-mail-címe kapott helyet. A jobb oldalon díszítőelem található.
A hátoldalán a cég logója és neve, valamint balolalon a díszítőe-
lemet találjuk.

Névjegykártya

A névjegykártya mérete: 90 x 50 mm.
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A levélpapír A4-es méretű, tetejétől 
17 mm-re, jobb szélétől 32 mm-re helyez-
zük a logót, amely 13 mm magas.
A lap tetejétől 67 mm-re kezdődik a tar-
talmi rész és ugyancsak a tetejétől 41 
mm-re, illetve a jobb szélétől 7 mm-re ke-
rül a keltezés. A levélpapír jobb szélén és 
alján egy 7  mm vastag díszítőelem fut 
végig.

7mm

Levélpapír



A boríték típusa LA/4 és 110 x 220 mm méretű. Bal felső 
sarkában a logó helyezkedik el, valamint a bal alsó sarokban 
a címzett adatai kaptak helyet.

Boríték

28 29
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Az ajándéktárgyak sorában találunk bögréket, határidőnaplót,  golyóstollat 
és adathordozót is,  melyek az alkalmazottaink és ügyfeleink részére fekete 
és fehér színben készülnek. 

Ajándéktárgyak



Járművek

Alkalmazottaink elektro-
mos kisautókat használnak 
a városi közlekedéshez, 
amelyek oldalára a cég lo-
gója, neve és elérhetősége 
került.
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Weblap

Cégünk saját honlappal is 
rendelkezik, ahol az érdeklő-
dők a szolgáltatásainktól az 
elérhetőségig minden fontos 
információt megtalálhatnak. 
Jelen vagyunk Facebookon 
és Twitteren is. 
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