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BEMUTATKOZÁS

A gyűjtemény 2010-ben alakult, amihez a szükséges ismeretek és tapasztalat svájci szőlészetekben végzett munka során
gyűlt össze. Székelyföld nem ideális szőlőtermesztő vidék,
viszont mindig is akinek a kertjében volt gyümölcsfa, annál
szőlőnek is jutott hely.
A régi fajtákat újabb nemesített szőlőkkel felváltva sikerült
nagy választékú gyűjteményt létrehozni, ami szemnek-szájnak ingere. Korai érésűnek számító július végétől, folyamatosan egészen szeptember végéig szedhető a friss termés. Vannak
fajták, amelyek gerezdjei egész karácsonyig fogyaszthatók.
Több mint 50 fajtából választhatnak. Mindenki talál kedvére
valót.
Gyűjteményben vannak a legjobban bevált európai fajtákon
kívül a szőlő betegségeinek kiválóan ellenálló észak-amerikai, valamint különleges ízű és formájú japán fajták is.
A szőlő frissen fogyasztva a legjobb. Ma már tartósítószerek
nélkül megfelelő hőkezeléssel akár a következő szezon kezdetéig eltartható feldolgozva szőlőlé, befőtt, dzsem, mazsola,
vagy akár fagyasztva is használhatjuk.
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A LOGÓ ÉS VÁLTOZATAI

A CSEMEGESZŐLŐ szöveg és szimbólumok együttese alkotja a logót.
Használható háttérszín nélkül vagy narancssárga színnel.

Megengedett a szimbólumok használata
a szöveg nélkül is grayscale,
fekete vagy fehér kitöltéssel.
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TILOS!

A helyes használat érdekében kerülendő:
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– a megadott színektől eltérőt hozzáadni
– tipográfia megváltoztatása
– formai torzítás
– szimbólumok elhagyása

EGESZŐ
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A SZÍNHASZNÁLAT

Az alábi négy szín összhagban van,
újabb színek hozzáadása nem javasolt.

Sötétzöld
# 51AF5A
R 81 G 175 B 90
C 71% M 6% Y 87% K 0%

Halvány zöld
# B5D562
R 181 G 213 B 98
C 33% M 0% Y 79% K 0%

Sárga
# FDEC2E
R 253 G 236 B 46
C 3% M 1% Y 91% K 0%

Őszi sárga
# FFCC3C
R 255 G 204 B 60
C 0% M 20% Y 87% K 0%
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A LOGÓ TERVEZÉSE

A logó minimum védett területét
a sormagasság határozza meg,
amit X-el jelöltem.

A legkisebb felhasználási mérete a szimbólumnak 20 x 20 mm,
a logó minimum védett területével 23 x 25 mm.
23 mm
25 mm

20 mm
20 mm
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A BETŰTÍPUS

Patrick Hand - Regular
Ezt a betűcsaládot a logó CSEMEGESZŐLŐ
szövegrésznél használhatjuk.

AÁBCCsDDzDzsEÉFGGyHIÍJKLLyMNNyOÓÖŐPRSSzTTyUÚÜŰVZZs aábccsddzdzseéfggyhiíjkllymnnyoóöőprsszttyúüűvzzs1234567890‘?’“!”

Garamond Premier Pro – Regular

AÁBCCsDDzDzsEÉFGGyHIÍJKLLyMNNyOÓÖŐPRSSzTTyUÚÜŰVZZs aábccsddzdzseéfggyEzt a betűcsaládot a logó CSEMEGESZŐLŐ hiíjkllymnnyoóöőprsszttyúüűvzzs1234567890‘?’“!”
szövegrésznél használhatjuk.

Garamond Premier Pro – Semibold

AÁBCCsDDzDzsEÉFGGyHIÍJKLLyMNNyOÓÖŐPRSSzTTyUÚÜŰVZZs aábccsddzdzseéfggyEzt a betűcsaládot a logó CSEMEGESZŐLŐ hiíjkllymnnyoóöőprsszttyúüűvzzs1234567890‘?’“!”
szövegrésznél használhatjuk.
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ARCULATI ELEMEK
Levélpapír

Farkaslaki gyűjtemény
Házszám 567
Tel: 074290319
Tel: 0742090319
Email: csemege@szolo.ro
www.csemegeszolo.ro

Bis, Ti. eterestia remquem dina,
Ihilicate in vis? Publis, essultod consimo rtabemu ludendum pra ditilis, deniusque
etiam, nihilica ex mus non tatiae contratquo egeridem in sente ingulatus pata pota,
senicto essilicaet L. Sere, nihilii in vo, consulessus, er la ocae convo, cullegertum
depoptere hoctua verum esto ur. Ad re faci fuium porem intus condet ium popoporus die coenat, nim ad publium furnique inum vid dit, cupicipte esulicaedo, ia vidie
consule signatum. Opiocaperit. Vere et; init. Bonsulo cultus fes, cupio, sendam in
vero perma, paris at L. Obuntero avero ante vigit inatat verentuam dica no.
Atusqua conloca dit. Arit? Gerniqu ement, nempraet ad cae con inprentem ad porei
stastrum ingulibunte, nos, atri interceri, quam etictam inatu videatatius, nihica;
intius, ut vigili, ublictum firiu et; nonsimus, tea invericae intebes senat. Igit, C. Ebus,
derum mante commo iam, qua esum non tea niterra culere et esesim aciendam tus
terumur hocul habefaudefec faucia or horunc vivives tortus, publiss ultuis, vigilina,
num nonsimus, sessi peres in stam di sulossedet is.
Utes hossen tem quastiquid culvirmis converoptem ius, Patus, tres? Ostraest? Mae
ego tum nostrae curnimus,
Ti. Haberbem acre perenat.

Farkaslaka
2019.03.09

Tisztelettel,
Szőlősi Magor
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ARCULATI ELEMEK
Boríték

Csemegeszőlő gyűjtemény
www.csemegeszolo.ro

Pecsét 30 mm átmérővel

Névjegy

Szőlősi Magor
Tulajdonos
Farkaslaki gyűjtemény
Házszám 567
Tel.: 0742090319
Email: csemege@szolo.ro
www.csemegeszolo.ro
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VIZUÁLIS MEGJELENÍTÉS
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