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BEMUTATKOZÁS A Góbé tetoválószalon 2018 óta töretlenül színesíti az erdélyi tetoválószak-
mát. Művészeink különböző stílusokat képviselnek. Munkáik sokszínűsé-
gében minden vendégünk megtalálja az elképzeléseinek megvalósításá-

hoz legközelebb álló tetoválást. Vannak divatirányzatok, de mi próbálunk egyedi 
magyar motívumos tetoválásokat alkotni, amely az ügyfél személyiségéhez és 
testéhez is illik. Sokan találnak tetoválási ötleteket az interneten, ezen szeretnénk 
mi változtatni, és létrehozni egy teljesen eredeti mintát, minden tetováltató szá-
mára.
A tisztaság az egyik legfőbb prioritásunk. A mi tetoválószalonunkban fertőzéstől 
nem kell tartani. A munkaeszközeink és berendezéseink a legjobb minőségűek. 
Minden tetováló művészünknek külön szoba áll rendelkezésére, hogy az ügyfe-
leknek nyugalmat és diszkréciót biztosítsunk.
Szalonunkban várunk titeket Székelykeresztúr szívében, laza hangulattal, és 
egy kiváló csapattal.
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LOGÓ
A Góbé tetoválószalon logója a cég azonosítására szolgál, 

egyedi és jól felismerhető. Kombinált típusú, amely szöve-
ges és illusztratív elemeket egyaránt tartalmaz. A két elem 

egybeolvadásával egy egységes forma jött létre. A logó színeit a 
székely zászló égszínkék és aranysárga színei ihlették. Középen egy 
tetovált férfitest látható, amely a szalon tevékenységét reprezen-
tálja.
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Védett terület

Monokróm logó

A logó fekete-fehérben való feltüntetése ab-
ban az esetben alkalmazható, ha ilyen for-
mában, az adott kontextusban megfelelőbb, 

vagy ha a színes változat alkalmazása nem kivite-
lezhető.
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Tiltások a logó használatánál

Betűtípus megváltoztatása Színek megváltoztatása

Torzítás Zsúfolt héttér használata

Színhasználat
A logót kizárólag feketén, fehéren, illetve a logót alkotó két alapszínen, kék és 
sárga alapon lehet használni.
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így készült a logó
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Tipográfia
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Arculati elemek

Girassol regular 14pt, a kártyához középre 
igazítva
Abel Pro regular, 8,5 pt, a névhez középre 
igazítva
Abel Pro regular, 8,5/15 pt, a kártyához 
középre igazítva
30 x 17 mm
6 x 6 mm
4 x 4 mm

A névjegykártya hátulján a logó 40 x 40 mm

Névjegykártya méretezve
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A logó mérete 40x40 mm

Abel Pro regular 22/28 pt

Abel Pro Regular 13/19 pt

Abel Pro Regular 11/14 pt

Fejléces papír méretezve

A levélpapír mérete A4-es,
210 x 297 mm



18

Pecsét

Vizuális megjelenítés
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Arculathordozók
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