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Bevezető

A legjobb adottságú borvidékeken dol-

gozunk. A Balatoni borrégióban és a Tokaji 

borvidéken a fehérborokra és a rozékra, az 

Egri borvidéken a vörösborokra koncentrá-

lunk, mert mindenből a legjobbat szeretnénk 

nyújtani. Több mint 250 hektáron művelünk 

szőlőt, hogy prémium boraink sorsát a szőlő 

ébredésétől a palackozásig végigkísérhes-

sük. Családi tulajdonú pincészetünkben a 

szőlőtermesztés és borkészítés során a ha-

gyományos módszereket ötvözzük a modern, 

újító megoldásokkal, mert döntéseinknél a 

legfontosabb szempont mindig a borok 

minősége. A vásárlók igényeihez igazodó, 

egyedülállóan széles borválasztékot kí-

nálunk, hogy mindenki találhasson kedvére 

valót.
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Könnyű, friss, gyümölcsös és teste-
sebb, érlelt borainkat egyforma gon-
dossággal, odafigyeléssel készítjük el. 
Amellett, hogy boraink nagyon nép-
szerűek a vásárlók körében – a var-
gabor kifejezés mára fogalommá vált 
- folyamatosan szép eredményeket 
érnek el a szakmai megmérettetéseken 
is. Aranymetszés Badacsonyi Olaszriz-
lingünk 2015-ben, az egyetlen hazai 
rendezésű nemzetközi borversenyen, 
a VinAgorán, igen rangos mezőnyben, 
elnyerte a „VinAgora legjobb magyar 
fajtabora” kitüntető címet. 
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A Logóról

Az arculati elemek mindegyikén az
alábbi színek szerepelnek. 
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A logó méretei 
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A színhasználat
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A logóhasználata

Tiltás

Tilos a logót horizontálisan és vertikálisan
nyújtani !

Tilos a logó színeit megváltoztatni !

Tilos a logóban használt betűtípus változtatása !
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A betűkészlet

A logó Caviar Dream betűtípussal készült.

A szövegtörzs betűtípusa a Caviar Dream betűcsalád.

AÁBCCsDDzDzsEÉFGGyHIÍJKLLyMNNyOÓÖŐPQRSSzTTyUÚÜŰVWXYZZs
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Arculati elemek

Szabványos A4-es papírméret.
A fejléc bal oldalán a legó helyezke-
dik el .
A fejlécet a megszólíiás követi , majd 
a szövegtörzs .
Az oldal alján bal oldalt az aláírás 
található .
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Pecsét

A pecsét kör alakú , tartalmazza 
a vállalkozás logóját.
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Névjegykártya
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Mockups
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