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összefoglaló
Jelen dokumentum a BETO Kft. kizárólagos tulajdonát
képezi. A brand book (arculati kézikönyv) részletesen
bemutatatja a BETO Kft. által birtokolt BETO Agency
márka elemeit. Mindig a leírtak szerint szükséges
használni a BETO Agency brand elemeit.
Ezek az elemek kizárólag a BETO Kft. hozzájárulásával
használhatók az előírásokat betartva. A megjelenés
előtt a felhasználást és a megjelenést mindig kötelező
jóváhagyatni a vállalattal. A jóváhagyást minden
esetben emailben kell megtenni a hello@beto.agency
címen keresztül.
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logo
identitása
A logot minden esetben a leírtak, bemutatott példák szerint kell
használni, szigorúan a BETO Kft. jóváhagyásával.

A márkanév eredete

A márkanév, mint BETO Agency a két alapító nevéből ered: BEnce és
TOmi. Miután mind a két alapító teljes nevében megtalálható a “B”
betű, így ez ikonként is használható.

A márka elemei
A logo 3 fő elemből tevődik össze. Elsődleges elem a kis “b” betű.
Másodlagos elem a “beto” szó, harmadlagos elem pedig “agency”.
Írott szövegben “BETO Agency”-ként szükséges feltüntetni.
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logo használata

logo

A színes logot minden esetben vízszintesen
szükséges használni a képen látható módon.
Kizárólag az illusztrált módon használható, mind a
“beto”, mind az “agency” szó megjelenítésével.

logo arany hátérrel

Ebben az esetbena logonak teljesen fehérnek
(#ﬀﬀﬀ) kell lennie, a háttérnek pedig aranynak
(#daa25a).
Távolságok a háttér szélétől: 20px 20px 20px
20px.

logo szürke hátérrel

Ebben az esetbena logonak teljesen fehérnek
(#ﬀﬀﬀ) kell lennie, a háttérnek pedig szürkének
(#343E48).
Távolságok a háttér szélétől: 20px 20px 20px 20px.

logo arany hátérrel szürke betűvel

Ebben az esetbena logonak teljesen fehérnek
(#343E48) kell lennie, a háttérnek pedig aranynak
(#daa25a).
Távolságok a háttér szélétől: 20px 20px 20px
20px.

logo szürke hátérrel arany betűvel

Ebben az esetbena logonak teljesen fehérnek
(#daa25a) kell lennie, a háttérnek pedig szürkének
(#343E48).
Távolságok a háttér szélétől: 20px 20px 20px 20px.
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logo elemei
beto

betűtípus: F37 F51
betűszín: #daa25a

agency
betűtípus: Montserrat
betűszín: #343E48

logok hibás alkalmazása
tilos:

forgatás
nyújtás

tilos:

eltérő színekben használni

tilos:

más háttérszín használata;
nem tartani a az egyenlő arányt
a háttér széleitől
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arculati színek

A fenti színeket online és oﬄine kiadványokon egyaránt be kell tartani.
Ezek az alapvető színek, tehát ha csak két színnel kell kifejeznünk a két céget, akkor azt ezekkel
tehetjük meg. Emellett természetesen bármely színt alkalmazhatunk kiadványainkban, a cél
azonban, hogy letisztult és egységes összképet kapjunk.

Minta

RGBA

CMYK

HEX

BETO arany

R: 218
G: 162
B: 90

C: 14
M: 38
Y: 74
K: 0

#daa25a

BETO ezüst

R: 52
G: 62
B: 72

C: 78
M: 65
Y: 52
K: 43

#343e48

betűtípusok
Írott szöveg esetén is mindenhol az előre meghatározott betűtpísuokat kell használni.
Megkülönböztetünk heading - (cím) és body (kenyérszöveg) fontot.

heading

font-family: Open Sans
font-weight: 700 (bold)
font-size: min. +2px a bodyhoz képest
1. color: #343E48
2. color: #DAA25A

body

font-family: Raleway
font-weight: regular
1. color: #343E48
2. color: #ﬀﬀﬀ

link

color: #DAA25A
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Buza
Tamás

CEO
+36 30 199 8449
beto.agency
tomi@beto.agency

névjegykártya
A névjegykártyán fel kell tüntetni az alábbiakat: név;
email cím; telefonszám; pozíció, fénykép
méretei: 90 mm*50mm (vágó élek nélkül)
font-family: open sans semi bold
font-family: open sans
color: #343e48
color: #daa25a

email aláírás
Az alábbi elemekből áll:
- név
- titulus
- email cím
- telefonszám
- weboldal
- logo
- social mediak
font-family: Raleway
font-size: 12px
color: #343e48
link-color: #daa25a
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levélpapír

logo
height: 50px

footer
font-family: Raleway
font-size: 10px

