Néhány gondolat a vizuális koncepcióról
A BKIK Elnöksége által életre hívott ad-hoc Arculati Bizottság által megfogalmazott
alapelvek szerint készült el a BKIK Kisarculati Kézikönyve.
Arculati alapelvek
• Alap motívum: az alapítás óta használt BKIK betőszó;
• elhagyjuk a zöld-arany embléma használatát,
• prioritások: a BKIK-nak könnyen megjegyezhetı és
egyben könnyen alkalmazható emblémája legyen mind
nyomtatott, mind elektronikus alkalmazás során,
• a tradíciók mellett az arculat legyen informatív, pozitív
hangulatot sugározzon, valamint már az elsı találkozáskor
bizalmat keltsen, de egyben a modernizáció irányában
nyitott szervezetrıl árulkodjon.
Az alap motívum tartalma
Az 1850-ben alapított BKIK akkori székházának ólomüveg
ablakaiban is fellelhetı szecessziós stílusban készített
motívum modern és egyszerőbb formájában a múltat, de
egyben a megújulás képességét is magában hordozza.
Indokolt esetben az embléma mellé a feliratot párosítjuk, fıleg annak érdekében, hogy
mindenki számára beazonosítható és társítható legyen az alap motívum.
A fekete-fehér színválasztás a feddhetetlenséget, az etikus magatartást, az értékek
mentén való mőködést szimbolizálja. A fekete erıt sugároz a fehér által közvetített
tisztaság, tisztesség és semlegesség mellett. A kisarculat használja a szürke árnyalatait
is, mely a színek pszichológiája alapján a bölcsesség, az állandóság és érettség
üzenetét közvetíti.
A zöld szín jelképezi az egyensúllyal, a biztonsággal és stabilitással való kapcsolatot.
A túlzott zöld szín használata laza hatású és unalmas lehet, így szükséges a megfelelı
kontraszt hatás létrehozása a fekete használatával.
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Kísérı motívumok
A tervezés során figyelembe vettük, hogy a BKIK számos saját gazdasági társaság
tulajdonosa, melyek a megtervezett új arculat használata mellett saját ismertetı
jelet/feliratot fognak használni, melyeknek a fı-emblémához való viszonyát szükséges
szabályozni. Ezen felül van olyan szervezeti egység, amely szintén saját logoval
rendelkezik.
A kísérı emblémák esetében alapelv, hogy az alap motívummal egyszerre azok feketefehér, vagy szürke árnyalatos változata használható. További elıírás, hogy a
kisarculati eszközökön az alap motívum mellett a szervezeti egységek és saját cégek
neve csak akkor jelenik meg betővel is kiírva, ha a kísérı motívumot nem használjuk.
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I. Logó

Alaplogó

Elegáns logó
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Az alaplogó színe 100 % K, az elegáns logó színe szürkeárnyalat.
A logó más színben csak a BKIK engedélyével használható.
Az elegáns logó színes háttér esetén nem alkalmazható!
Az elegáns logó nem színezhetı át, fehér vagy más színő változata nincs.
A logót tilos fehér, vagy más színő négyzetben, téglalapban, vagy körben elhelyezni és
a színes háttérbıl így kiemelni. Tilos a logó döntése, torzítása elforgatása.
A logónak a BKIK által adott jpg, ai, corel, vagy tiff változatát kell használni.
Lehetséges eltérı színek:
Fehér, csak sötét háttér esetén.
Arany, csak oklevéltok, vagy kitüntetési doboz esetén.
Ezüst, csak oklevéltok, vagy kitüntetési doboz esetén.
A színes háttér esetén alkalmazható változatok az alábbiak:

Színes háttér esetén az elegáns logó nem alkalmazható
Nem alkalmazható változatok például:

4

5

II. Cégesítés
A BKIK által készíttetett cégesített tárgyak, kiadványok, stb. estén az alábbi
változatok alkalmazhatóak:

!
!

B

!
!

XBUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
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XKERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

XBUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
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X = betőszélesség

A cégesítés esetén, az alapszín változatlanul a 100 % K. Felirat alkalmazása esetén a
betőtipus kizárólag Times New Roman CE BI.
A cégesítés során a fehér szín is alkalmazható sötét háttér esetén. Ebben az esetben a
felirat színe is fehér. A logó és felirat színe nem térhet el.
A cégesítés során a logó jobb oldalán helyezkedik el a BKIK felirat.

BUDAPE
ST
IK

99.
.
RT

T, KRISZTI
N
ES
A
K
AP
D

ARA
AM

INGATLANHASZNOSÍTÓ KFT.

DELMI É
SKE
SI
E
P
ER

MARA 1016 B
KA
U
AR

DELMI
SKE
ÉS
E
IP
ER
K

K
AR

BUDAPE
ST
I

A tárgy, vagy kiadvány alakja, formája, felhasználási módja alapján válaszható
eltérı változatok:
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Ezeknek a változatoknak a felhasználása esetén kizárólag a BKIK által biztosított jpg,
ai, corel, vagy tiff anyagok használhatók fel. Az egységes arculat miatt ezek nem
szerkeszthetık újra, vagy nem alakíthatók át.
Példák nem megengedett alkalmazási módokra:
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A cégesítés során a felirat alkalmazása esetén is a logóknál meghatározott szabályok
az érvényesek.
A logót tilos fehér, vagy más színő négyzetben, téglalapban, vagy körben elhelyezni és
a színes háttérbıl így kiemelni. Tilos a logó döntése, torzítása elforgatása.

A cégesítés módja színes háttér esetén:

P
DA

9.
.9
RT

MARA 1016 B
KA
U

BUDAPE
ST
I

AR

K

KEDELMI ÉS
ES
IP
R
E

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

T, KRISZTIN
ES
A

K

A

K

KEDELMI ÉS
ES
IP
R
E

9.
.9
RT

AP
D

BUDAPE
ST
I

ARA 1016
AM
BU
RK

XBUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

T, KRISZTIN
ES
A

K

A logóknál alkalmazott szabályok ebben az esetben is érvényesek.
A logót tilos fehér, vagy más színő négyzetben, téglalapban, vagy körben elhelyezni és
a színes háttérbıl így kiemelni.
Tilos a logó döntése, torzítása elforgatása.
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III. Névjegy
A BKIK alap névjegyformája az alábbi:

A névjegyeken a tagozatok és szervezeti egységek megnevezése és amennyiben van
logója megjeleníthetı a fenti méretek és színek betartásával.
Az elnöki névjegyen a tagozat megnevezés nem szerepel, a BKIK felirat a szürke csík
közepére rendezett.
A névjegy szürke árnyalatokat tartalmaz. A névjegyre színes logót, vagy feliratot
nyomtatni nem lehet. A névjegy háttérszíne minden felhasználásnál fehér.
A papír anyaga 250-300 grammos matt mőnyomó, vagy annak megfelelı súlyú és
felőlető papír lehet (pl. Bristol).
A névjegy lehet kétoldalas, amennyiben angol, vagy német verzió is készül. Ebben az
esetben a német és angol szöveg tükörfordítást tartalmaz.
A névjegy a BKIK alaplogóját tartalmazza.

9

A névjegy nézıképe az „A” változat esetén:

A névjegy nézıképe az „B” változat esetén:
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Angol változat nézıképe „A” változat:

Angol változat nézıképe „B” változat:
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IV. Levélpapír
A BKIK általános levélpapírja az alábbi:
!!!!

15 mm

XBUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Kézmőipari tagozat
40 mm

16 pt BI 100K

7%K

12 mm

15 mm

25 mm

16pt B 70%K
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7%K

Vonalvastagság 0,2 mm 100 % K
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10 pt B 70K
Fax: +36 1 295 0000
E-mail: minta.lilla@bkik.hu

15 mm

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
www.bkik.hu

15 mm

Telefon: +36 1 488 2188
Mobil: +36 30 370 1017

150 mm
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A levélpapír háttérszíne fehér.
A nyomat szürke árnyalatban van.
A levélpapír súlya 80-100 grammos matt, fénymásoló, vagy ofszet papír.
Margóbeállítások:
Bal: 30 mm
Felsı: 40 mm
Jobb: 30 mm
Alsó: 20 mm
A szürke vezetı csíkok kifutók.
A számítógépes változatnál a kifutó csík a nyomtató típusától függıen változhat.
A nyomtatási tartomány nem teljes A4 mérete esetén körben fehér szegély maradhat.
Betőtípus az arculati nyomtatványokban és a levelezésnél:
Times New Roman Normal
Abcdefghijklmopqrstuvwxyz
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWYZ

Times New Roman Italic
abcdefghijklmopqrstuvwyz
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWYZ
Times New Roman Bold
Abcdefghijklmopqrstuvwz
ABCDEFGHIJKLMOPQRSTUVWYZ
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„A” változat nézıképe:

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
Kézmőipari tagozat

Fax: +36 1 295 0000
E-mail: minta.lilla@bkik.hu

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
www.bkik.hu

Telefon: +36 1 488 2188
Mobil: +36 30 370 1017
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„B” változat nézıképe:

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Fax: +36 1 295 0000
E-mail: minta.lilla@bkik.hu

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
www.bkik.hu

Telefon: +36 1 488 2188
Mobil: +36 30 370 1017
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Az elnöki levélpapír kialakítása:
A levélpapír háttérszíne fehér.
A nyomat szürke árnyalatban van.
A levélpapír súlya 115-135 grammos matt, ofszet papír.
Margóbeállítások:
Bal: 30 mm
Felsı: 40 mm
Jobb: 30 mm
Alsó: 20 mm
A szürke vezetı csíkok kifutók.
A számítógépes változatnál a kifutó csík a nyomtató típusától függıen változhat. A
nyomtatási tartomány nem teljes A4 mérete esetén körben fehér szegély maradhat.
A levélpapíron az elegáns logót kell alkalmazni.
A logó domborított változata is használható elıre nyomott papír esetén.
A levélpapír tartalmazhatja az elnöki titkárság, vagy az elnök feliratot az alap
levélpapírhoz hasonló módon, színben és méretben.
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15 mm

XBUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
16 pt BI 100K

7%K
40 mm

15 mm

X = betőszélesség
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Vonalvastagság 0,2 mm 100 % K
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10 pt B 70K
Fax: +36 1 295 0000
E-mail: minta.lilla@bkik.hu

15 mm

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
www.bkik.hu

15 mm

Telefon: +36 1 488 2188
Mobil: +36 30 370 1017

150 mm
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Elnöki levélpapír nézıképe:

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

Fax: +36 1 295 0000
E-mail: minta.lilla@bkik.hu

1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
www.bkik.hu

Telefon: +36 1 488 2188
Mobil: +36 30 370 1017
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25
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20 mm

36 mm

A feliratok lapközépen!
14 pt B 70%K
14 pt B 70%K

www.bkik.hu

16 pt BI 100%K

10 mm
30 mm

H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
10 mm
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BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARAX

40 mm

30

50 mm

V. Dosszié

A BKIK alap-dosszié kialakítása az alábbi:

Ábra, fénykép, illusztráció helye, indokolt esetben!
158 x 234 mm, keret nélkül,
közvetlenül a szörke vezetı sávokhoz illesztve.
Teljes lapmérető háttér, csak a BKIK külön
engedélyével és jóváhagyásával készülhet.
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A dosszié anyaga: legalább 300 gramm súlyú matt mőnyomó, vagy annak megfelelı
papír.
A dosszié minden nyomott oldala lakkozott, vagy fóliázott.
A belsı felületek fehéren maradnak, ettıl, csak a BKIK egyedi engedélyével lehet
eltérni.
A behajtott fülek felülnyomhatók, de csak szürkeárnyalat felhasználásával.
A névjegyeket tartó hasítások az alsó vízszintes fülrészre kerülhetnek.
A dosszié fedılapján kép, vagy ábra elhelyezése csak a BKIK engedélyével történhet.
A képnek olyannak kell lenni, hogy a fekete logó változat alkalmazható lehessen.
A kép, vagy ábra ez esetben lehet színes
A kép csak a sárgával jelzett területen helyezkedhet el.
A dosszié nézıképe az alábbi:

www.bkik.hu
H-1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

BUDAPESTI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
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Fényképes változat:
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VI. Boríték
A BKIK arculati szabályi szerint megalkotott minden boríték méretre és formára
alkalmazandó felülnyomás az alábbi:
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A felülnyomás színe szürkeárnyalat.
A szürke vezetı csíkok kifutóak.
A felülnyomás méretei a boríték nagyságától nem függenek, csak a kifutó csíkok
hossza módosul.
A BKIK logó és felirat a szürke csík közepére rendezett.
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A boríték képe:

XBUDAPESTI
XKERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA
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