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Kalot 2019

Kik is vagyunk
 mi?

Már 1692 óta, de most megújult külsővel üd-
vözöljük kedves vendégeinket a mennyei és 
egyben egyedülálló, tyúkólat mintázó Feather 
Bar-ban. Várjuk barátaival munka után egy kis 
beszélgetésre, vagy akár sorsjegyet kapargat-
ni, ha van rá alkalom. Családias környezetben, 
a város szívében, nálunk háborítatlanul bigy-
gyesztheti a begyét. Folyamatosan bővülő ital-

kínálat, állandó italakciók és gyakori termékpro-
móciók várják, miközben kakasviadalainkat is 

figyelheti LCD tévén, illetve a nagy port kavaró 
tyúkkopasztási EB-t, VB-t és az Olimpiát, akár 
óriáskivetítőn is. Ingyenes wi-fi hálózatun-
kon kedvenc kakasával vagy tojójával is 
kedvére beszélhet. Prémium italok széles 
választékával szemezgethet, koktélokból 
és kávékból sincs hiány. Az italok mellett 
a minőségi gabonapelyhekről sem fe-
ledkeztünk meg. Udvarias kiszolgálás, 
szép csibék és barátságos környezet 

várja a Feather Bárban. 

Látogasson el hozzánk! 
Nálunk mindig meleg 

fészekre talál!

A LOGÓ
Mit nem szeretnénk látni

A LOGÓ
Hogyan használjuk

Fekete és nagyon sötét 
hátterek kísérője a 

mellékelt két változat.

Fekete-fehér kompoziciós reklámanyagok 
kiegészítője. Kizárólag hófehér alapon 

alkalmazandó.

Kocsmánk alappillére, ismertetőjele és ékes-
sége a majd 400 éves múltra visszatekintő 

két, egymással szembeforduló tollú. 
A piros a legnemesebb italt, a vörösbort, 

míg a sárga a pórnép italát, a sört jelképezi. 
Csak kivételes esetekben engedett ettől 

eltérni.

Torzított logó
Bármilyen színcsere 

A cégnév módosítása
Részletekben megjelenített logó

Betűtítus csere
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Az egységes és könnyen felismerhető arculat 
érdekeben minden esetben egyetlenegy betűtípust 
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