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A CreatINNES által előállított tartalom a Creative Commons Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább!
(vagyis „Attribution Non-Commercial Share-Alike”) 4.0 Nemzetközi Licenc alatti jogi védettséget
élvez.
Ez alapján Ön szabadon:
•

Megoszthatja – vagyis lemásolhatja és terjesztheti az anyagot bármilyen médiumon és
formátumban, illetve
• Adaptálhatja –átalakíthatja, származékos műveket hozhat létre és továbbépítheti az anyagot,
a következő feltételekkel:
o Tulajdonítás (Nevezd meg!) – Fel kell tüntetnie a műhöz kapcsolódó szerzői információkat és
a webcímet, ahol a licenc található, és jeleznie kell, hogy történtek-e változtatások a mű
eredeti formájához képest. Megteheti ezt bármilyen ésszerű módon, de semmilyen formában
nem sugallhatja, hogy a licenciaadó egyetért önnel vagy az eredeti mű felhasználásával ön
által.
o Kereskedelmi felhasználás tiltása (Ne add el!) - Az anyagot nem használhatja fel
kereskedelmi célokra.
o Megosztás hasonló módon (Így add tovább!) - Ha az anyagot átdolgozza, átalakítja vagy
továbbépíti, származékos művet hoz létre belőle, az így létrehozott művet csak ugyanazon
licenc alapján terjesztheti, mint amely oltalma alatt az eredeti mű is áll. Vagyis a mű csak a
jelenlegivel megegyező, vagy azzal csereszabatos licenc alatt terjeszthető.

Felelősségi nyilatkozat
A CreatINNES képzési programot a szerzők vegyes képzési – vagyis blended learning –
programként fejlesztették ki, amely ötvözi az e-tanulást (az online tanulási módokra és
forrásokra támaszkodó független tanulást) és a képzett oktató által irányított, személyes
részvételre épülő tanórai tevékenységeket.
A jelen modul részegységeit úgy tervezték, hogy a tanulók számára a modul témájához
kapcsolódó legfontosabb ismereteket adják át, összhangban a CreatINNES 1. számú
projekttermékének (Intellectual Output 1) keretében végzett elemzések eredményeivel.
Az itt rendelkezésre bocsájtott tanulási tartalom célja az önálló tanulás elősegítése. A
tananyag nem azzal az igénnyel készült, hogy a témához kapcsolódóan valamennyi
lehetséges szempontot, megközelítési módot és kérdést lefedjen vagy akár csak
felvessen.
A felhasználók kizárólagos felelőssége annak biztosítása, hogy rendelkezésükre állnak
az „online campus” és a modulok használatához szükséges hardverek, szoftverek,
telekommunikációs berendezések és internetes szolgáltatások.
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A képzés leírása
Ebben a modulban a design brief fogalmát és gyakorlatát vesszük szemügyre, melynek
kulcs szerepe van az egyedi vállalati identitás megteremtése szempontjából. Meg fogja
ismerni a design brief formátumát, ideális hosszát, valamint néhány hasznos tippet és
trükköt fogunk prezentálni, amelyeket érdemes figyelembe vennie annak érdekében,
hogy zökkenőmentesen működhessen együtt a tervezői csapattal. Néhány gyakorlati
tippet adunk ahhoz is, hogy mi a legjobb módja a gyors logó készítésnek akár cége,
akár egyes termékei számára, illetve meglévő logója újratervezésének. A logó (védjegy)
különböző formákban, alakokban és jellemzőkkel létezik – fontos, hogy megfelelő
hangsúlyt helyezzünk a megkülönböztető jellemzőire, amelyek kommunikálják
cégünk/márkánk főbb értékeit, küldetését és céljait.

A képzési modul céljai
Ennek a képzési modulnak a fő célja annak alapos feltárása, hogy a vállalati identitás
miben rejlik, illetve ehhez kapcsolódóan a koherencia, szimbolika és pozicionálás
témáinak a körbenjárása. Ezenkívül megismerkedünk néhány olyan technikával,
amelyek azonnali érzelmi reakciót váltanak ki az ügyfelek körében. Végül a célmárka
építés legújabb trendjeivel fogunk foglalkozni, figyelembe véve az „élménymarketing” és
az úgynevezett „élménymárka építés” megközelítéseket, valamint hogy miként lehet e
tapasztalatok alapján olyan marketing üzeneteket kovácsolni, amelyek hatnak a
potenciális ügyfelek – ez esetben konkrétan: az utazók – érzelmeire.

Célcsoportok
•
•
•
•
•

az idegenforgalmi szektorban és a fintech iparban tevékenykedők
a kulturális és kreatív iparban (CCI) dolgozó szabadúszók
a CCI szektorban működő startup cégek
vállalkozók, akik marketing és disztribúciós tevékenységeik során szeretnék
felhasználni a kreativitást
regionális ökoszisztéma építők

A modul által fejlesztett kompetenciák és készségek
Miután tanulmányozta ezt a modult,
-

érteni fogja a design brief, a logó tervezés és a márkaépítés elméletét és gyakorlatát
el fog tudni készíteni egy céljainak megfelelő design brief-et, valamint egy egyszerű
logót, amely tükrözi cége fő értékeit és céljait
tudni fogja, hogy mi a vállalati identitás, hogyan lehet kihasználni a “márka
személyiséget”, hogyan lehet sikeresen célmárkát építeni a legújabb trendek
figyelembevételével, és hogy mindezen tapasztalatok alapján hogyan lehet olyan
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marketing üzeneteket megfogalmazni, amelyek a potenciális ügyfelek – ez esetben
utazók – érzelmeire hatnak.

Képzési módszer
A CreatiNNES tanulási filozófiája egy egyedülálló, a tanulók aktív részvételét és elmélyedését
szolgáló képzési módszer, amely a következő elemekre épül:
• rövid, magas intenzitású tanulási szakaszok gondosan strukturált tartalmak mentén
• a bevontság és elmélyedés érzete, a cselekvés és a tudatosság egyesítése
• a tanulás folyamata a tanulók saját irányítása alatt áll, ezt segítik a modul végén
található feladatok is
• a hangsúly a tanulás élvezhetőségén és a további érdeklődés felkeltésén van.

A CreatINNES egy interaktív képzési megközelítés:
• a modulok az önálló tanulást segítő oktatási anyagok
• melyek alapul szolgálhatnak a képzett oktatók által a moodle.creatinnes.eu interaktív
online képzési platformra támaszkodva tartott offline személyes oktatásokhoz.
Eltérően a hagyományos tantermi oktatástól, ahol az oktatók folyamatos útmutatással és
feladatokkal látják el a tanulókat, a CreatINNES kontextusában a tanulók maguk vállalják
fel a tanulási folyamat irányításának és a saját időgazdálkodásuknak a felelősségét.
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Képzési tartalom
1. témakör: A brief
Címkék:
brief; kreativitás; design brief formátum; célközönség; cég portfólió; projekt scope; időzítés;
1. témakör - Bevezetés
Ebben a témakörben részletesen megvizsgáljuk a brief fogalmát és az ahhoz kapcsolódó
egyéb kulcs fogalmakat. Meg fogja ismerni a design brief formátumát, ideális hosszát,
valamint néhány hasznos tippet és trükköt fogunk adni, amelyeket érdemes figyelembe
vennie annak érdekében, hogy zökkenőmentesen működhessen együtt a tervezői csapattal.
A fejezetben sorra vesszük a legfontosabb kérdéseket, amelyeket végig kell beszélni az
ügyfelek és a tervezők első találkozásakor. Ezenkívül az 1. és 2. jógyakorlatban (a modul
végén) talál néhány javaslatot a tervezők és a nem tervezők közötti kapcsolat
optimalizálására, amelyek segítenek elképzeléseinek kikristályosításában, valamint növelik
a tervezői csapat elkötelezettségét a projektje iránt.

Mi a design brief?
Bármely projekt klasszikus kiindulópontja a brief. Szinte egy tudományos hipotézishez
hasonlóan a brief egy rövid összefoglaló, ami a fejlesztés/tervezés folyamatának keretet adó
mentális korlátok összessége. A brief meghatározza a kiindulási alapokat és a
referenciaként szolgáló pontokat, amelyek alapján mérhetjük a haladást, illetve a
megvalósítandó célokat (Brown 2009). A mindennapi életben egyéb kifejezéseket is
használunk a desgn brief-re, egyesek például „kreatív briefnek” vagy „tervezési briefnek”
nevezik, mások „marketing briefnek”, a „projekt briefnek”, „ticket-nek” vagy „innovációs
briefnek”. Bármelyik kifejezést is használjuk, egy olyan projekt írott összefoglalásáról
beszélünk, amelyhez valamilyen kreativitás és tervezés szükséges.
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1. kép. Csapatmunka egy design brief-en
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business A fotót készítette:
peoplecreations - www.freepik.com
A design brief formátuma
Nem számít, hogy tapasztalt üzletfejlesztő-e vagy fiatal vállalkozó, tudnia kell, hogyan
állítson elő egy világos és „könnyen emészthető” brief-et. Ezért elengedhetetlen egy olyan
keretrendszer használata, amelyet általában „formátumnak” neveznek. A végül elfogadott
formátum nagymértékben függ attól, hogy milyen típusú tervezési munkában vesz részt
(ipari, grafikai, csomagolási stb.), illetve attól, hogy az adott cég szempontjából milyen stílus
működik legjobban. A formátum természetesen kritikus, mivel a brief-nek könnyen
olvashatónak és nyomon követhetőnek kell lennie. Emellett az a legfontosabb, hogy a brief
tartalmazza a folyamat minden érintettje számára a nekik szükséges összes információt és
adatot. Nyomtatott formában és online is elérhetőnek kell lennie.
A brief hossza
Sok tapasztalatlan ügyfél felteszi magának a triviális kérdést, hogy „Milyen hosszú legyen a
design brief?" A válasz természetesen az, hogy "A szükséges hosszúságú." Amikor valaki
azt állítja, hogy a tervezők vagy az account menedzserek külön kérték, hogy a lehető
legrövidebb legyen a brief, ami előfordulhat, de akkor is egy hiba. Az igazi cél az kell hogy
legyen, hogy a design brief a lehető legteljesebb és leghasznosabb legyen. Az ideális
hosszúságot az adott projekt követelményei és összetettsége határozzák meg.
Igényel-e minden tervezési project design brief-et?
A válasz az, hogy abszolút nem. Sok olyan tervezési projekt van, amelyet rutinszerűnek
vagy folyamatban lévőnek nevezhetünk, és amelyhez ezért nincs szükség hozzájuk egy
formális design brief-re. A nyomtatott világban az árlisták átdolgozásához, kiállítások standfeliratainak elkészítéséhez vagy meeting kártyákhoz nem feltétlenül szükséges előzetes
brief. De az egyes tervezési diszciplinák nagyobb projektjeihez jóeséllyel szükség lesz
írásos brief-re. Ilyenek pl. a logó megtervezése, a cég rebranding, a prospektus / óriásplakát
tervezés, stb. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a design brief írásos, nem verbális.
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Amikor például megfogalmazza a brief-et a következő brosúrához vagy egy szórólaphoz,
ahelyett, hogy tájékoztatná a tervezőcsoportot a következőről: „Szükségünk van egy
brosúrára, amely megszólítja a 25–30 éveseket, és stílusosnak és hűvösnek kell tűnnie”,
próbálja meg átírni a dokumentumot, figyelembe véve a következő szempontokat:
•
•
•

Ki a célközönsége? - mi a társadalmi helyzetük, mi váltaná ki vágyukat vagy
érdeklődésüket?
Miért van szüksége a célközönségnek erre a prospektusra? - gondolja át az
egyértelmű üzenetét. Mi pontosan az ön terméke vagy szolgáltatása?
Hogyan fogják fogadni a brossúrát az ügyfelek? - válasszon egy stílust, amely tükrözi
a vállalati identitást, annak érdekében, hogy következetes és könnyen felismerhető
legyen. Ez nem jelenti azt, hogy az összes termékének ugyanúgy kell kinéznie.
Próbálja meghatározni, hogy milyen érzelmeket és érzéseket akar kiváltani, és
tervezzen olyan megjelenést, amely tükrözi ezt a szándékot anélkül, hogy feltétlenül
ragaszkodnia kellene a márka identitásához.

Mikor van a határidő és hogyan követi nyomon az előrehaladást?
A tervezői csapatnak küldött tájékoztatónak például úgy kell kinéznie, hogy „Tervezzen meg
egy 4 oldalas prospektust egy online foglalási platformhoz, Easybook néven. Ügyfeleink 2530 év közötti emberek (főleg nők), akiknek havi jövedelme meghaladja az átlagot. A brosúra
fő célja új ajánlatunk népszerűsítése. Az ajánlat az, hogy aki az év végéig lefoglal 3
szolgáltatást, kap egy promóciós kódot, amely 15%-os kedvezménnyel biztosítja a
következő foglalását. A mellékletben megtalálja a prospektus szövegét, a logónkat és a
vállalatunk által használt betűtípust. Az első tervezetet 2022. január 15-én, a végleges
prospektust pedig legkésőbb 2022. január 22-én szeretnénk megkapni."

8

Tippek és trükkök
A legelső lépés egy megbeszélés kezdeményezése az ügyfelével (partnerével).

2. kép: Projekt megbeszélés kezdeményezése
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business"Üzleti fotó készítette:
rawpixel.com - www.freepik.com
A legfontosabb cél az, hogy megbizonyosodjon arról, hogy mindkét fél világosan megértette,
hogy miről is szól ez a projekt. Tipikus kérdések a következők:
•
•
•
•
•
•

Melyek a projekt elsődleges céljai?
Miért van szükség erre a projektre?
Miért van szükség most erre a projektre?
Milyen üzleti eredményeket várunk el?
Melyek a projekt legkritikusabb aspektusai?
Kik az érdekelt felek ebben a projektben?

Melyek a design brief legfontosabb elemei?
Az alábbi listán megtalálja a design brief legfontosabb elemeit (Phillips 2004):
•
•
•
•
•
•
•
•

A projekt áttekintése és háttere
Kategória áttekintés
Célközönség áttekintése
Vállalati portfólió
Üzleti célok és tervezési stratégia
Projekt scope, időzítés és költségvetés (szakaszokra osztva)
Kutatási adatok
Függelékek
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Összefoglalva, a design brief mindig írott formában létezik és világosan körvonalazza ötletét.
Áthidalja a tervezők és a nem tervezők közötti szakadékot azáltal, hogy segít a két oldalnak
szorosan együttműködni a zökkenőmentes munka érdekében. Nézze meg az 1.
jógyakorlatban bemutatott konkrét példát (Milyen a jó brief? A Socialbee példája), és vegye
szemügyre a 2. jógyakorlatot is (Együttműködés nem-tervezők és tervezők között).
Ajánlások további olvasásra
Ha szeretne többet megtudni a brief-ről, mint hatékony kreatív eszközről, tanácsos
elolvasnia a jelen képzés első moduljának (Mi a Design Thinking) 2. témakörét
(Problémadefiníció és kutatás), amely feltárja az „Empátia” és a „Problémadefiníció”
szakaszai közötti átmenetet. A jelen témakör abban hivatott segíteni, hogy jobban megértse
a „Problémadefiníció” szakasz mibenlétét, amely a kreatív folyamat egyik alapvető
fontosságú szakasza.
Hivatkozások az 1. témakörben:
Brown T, (2009) Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and
Inspires Innovation, ISBN-10: 9780061766084, Publisher: HarperBusiness
Phillips, Peter L. (2004) Creating the perfect design brief: how to manage design for
strategic Advantage, Published by Allworth Press, New York, NY 10010

2. témakör. A logó
Címkék:
Logó; színek; formák; grafikus szimbólum; logótervezők; márka;
2. témakör - Bevezetés
Ebben a témakörben megtudhatja, mi az a logó, valamint milyen jellemzői és fő funkciói
vannak. Megismerhet néhány gyakorlati tippet és trükköt, amelyek segítségével gyorsan
skiccelhet új logó ötleteket vállalkozása számára, vagy áttervezheti a meglévő logóját. A
logó (védjegy) különböző formákban és jellemzőkkel létezhet, és fontos, hogy tudatosan
vegye fontolóra annak megkülönböztető jellemzőit, hiszen ezek kommunikálják a vállalat
főbb értékeit, küldetését és céljait. Többféle értelmezés létezik arra vonatkozólag, hogy mitől
sikeres egy logó – ebben a témakörben feltárunk pár követelményt, amelyek a legtöbb
grafikai szakértő szerint számítanak. Természetesen a követelmények változhatnak a brief
specifikus tartalmától függően.

Mi az a logó?
A logó egy vázlatos vagy grafikusan megtervezett szimbólum, amelynek elemei egy adott
módon vannak elrendezve, egy adott betűtípussal írt szavakat tartalmaz, adott színekkel,
formákkal és mintákkal ábrázol, amely jellemzők együttesen egy adott vállalatot, terméket,
szervezetet, ügynökséget vagy szolgáltatást reprezentálnak. A logó azonban nem csupán
grafikus szimbólum. A logó egy brand-azonos márkajel, egy cég vagy termék
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megkülönböztető jele. A logó egy kézzelfoghatóvá tett koncepció, amely vizuális identitást
ad egy vállalatnak vagy terméknek, amit a fogyasztók könnyen felismerhetnek és
azonosíthatnak a vállalattal/termékkel.
A logó az, ami segít az ügyfeleknek emlékezni a cégre vagy a termékre, és gyakran az, ami
visszahozza őket (Gernsheimer 2008). A megfelelő logó az egyik legerősebb
marketingeszköz lehet, mivel ez egy állandó kép, amelyet a fogyasztók megismernek, és
amely egyértelművé teszi a fogyasztóknak és a beszállítóknak, hogy mi a márka vagy a
termék. Példák a jó logókra, amelyek könnyen megkülönböztethetők más logókból, és
amelyek könnyen felismerhetők egyedi tipográfiájuk vagy jellegzetes színük miatt.

1. kép: Air Asia logó
Forrás: https://images.app.goo.gl/scZT9wxmkmP5bHAu6
A vállalatok több százezer dollárt költenek logóik frissítésére, bevezetésére, frissen
tartására, és innovatív jellegük kiemelésére. Számos vállalat saját logótervezőket vesz fel
logóik megtervezéséhez, de gyakoribb a helyi grafikai tervező cégek vagy
reklámügynökségek megbízása a logó tervezési feladattal, mert ez utóbbiaknál dolgoznak a
legtapasztaltabb logótervezők.
A logótervező feladata, hogy új és innovatív módon biztosítsa a vállalat kulcsüzenetét egy
felismerhető képen keresztül. A logótervezők a kliens által adott információkat veszik alapul,
és a saját kreativitásukkal, valamint a marketingstratégiával megtalálják a megfelelő képet,
amelyet az ügyfelük felhasználhat, hogy azon keresztül kifejezze, mit próbál ösztönözni,
eladni, illetve mi a cég fő üzenete. A logótervezők gyakran többféle mintával állnak elő,
mielőtt az ügyfélhez mennének, annak érdekében, hogy az ügyfél több lehetőség közül
választhasson. Innentől kezdve a logótervező dolgozik a választott képpel, alternatívákat
állít elő a különböző kontextusokhoz, és gondoskodik arról, hogy a tervezés konzisztens
legyen a különböző médiumokban, mindaddig, amíg nem találja meg tökéeltesen azt, amit ő
és az ügyfél keresnek.
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Az indulás
A vázlatkészítés megkezdése előtt az első dolog, hogy megfogalmazzuk azt az üzenetet,
amelyet a logónk kommunikálni szeretne (Stone & Adams 2006). Fogalmazza meg egy
mondatban, mit az önkép és a küldetés, amit sugározni szeretne cégéről, hogy
összpontosítsa erőfeszítéseit. Tartsa szilárdan szem előtt a design brief-et, miközben
elkészíti logóját.
Íme néhány további stratégia és megfontolás, amelyek segítenek megfelelő vállalati logó
létrehozásában:
• Miután tisztázta, mi az alapüzenet, amelyet a logójának át kell adnia, végezzen alapos
kutatást. Nézzen utána, milyen logókat használnak más vállalkozások az iparágában. A
versenytársak szolid, konzervatív képeket, vagy inkább mutatós grafikákat és betűtípusokat
használnak? Gondoljon arra, hogyan szeretné megkülönböztetni magát a versenytársaktól.

2. kép Sorolja fel a közvetlen versenytársaink védjegyeit.
Forrás: https://images.app.goo.gl/AdvH4Wu6GaQQcwCH8 Módosította: Petyo Budakov
• Koncentráljon az írott üzenetre. Döntse el, mit szeretne kommunikálni a vállalatával
kapcsolatban. Mi teszi egyedivé a versenytársaihoz képest? Mi jelenlegi célközönségének a
sajátossága? Ezeknek az elemeknek fontos szerepet kell játszaniuk a tervezésben vagy
újratervezésben.
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3. kép: Összpontosítson az üzenetére. Josiah Jost hozta létre ezt a logót a Filmaps.com
számára - egy weboldal számára, ahol az emberek megoszthatják és felfedezhetik a
filmkészítés helyszíneit. A logó célja egy olyan ikon létrehozása volt, amely éppen ezt
kommunikálja.
Forrás: Airey D., (2009) Logo Design Love - útmutató az ikonikus márkaidentitások
létrehozásához. Nw Rldra Pub2009
• Ügyeljen rá, hogy logója tiszta és funkcionális. A jó logó méretezhető, könnyen
reprodukálható, emlékezetes és megkülönböztető. Az ikonok jobbak, mint a fényképek,
amelyek értelmezhetetlenné válhatnak, ha jelentősen felnagyítják vagy lekicsinyítik őket. És
feltétlenül olyan logót válasszon, ami fekete-fehérben reprodukálható, így faxolással,
fénymásolással vagy fekete-fehér hirdetésben is ugyanolyan hatékony, mint színesben.

4. kép: színes és fekete-fehér IBM logó
Forrás: https://images.app.goo.gl/CCSnPiRsMuBFvXpm8

• Vállalkozásának neve befolyásolhatja a logó dizájnját. Ha például a vállalkozása neve
"Socialbee", akkor érdemes egy Comfortaa betütípust használni, amely lekerekített
geometriai sans-serif típus.
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5. kép: A Socialbee logó, Keti Tserovska tervezte. Sans-serif típusként használt Comfortaa
betűtípussal készült. A logó méretezhető, amely lehetővé teszi a használatát a különféle
médiumokban.
Forrás: Socialbee márkafüzet (2016). Producer: Keti Tserovska
• Használja logóját vállalkozása legfontosabb előnyeinek bemutatására. A legjobb logók
azonnali nyilatkozatot tesznek képpel vagy illusztrációval, szavak nélkül.

6. kép: A Slowmotion cég logója. Tervezte: Aleksandar Peshevski.
Forrás: https://visme.co/blog/logo-samples/
• A CreatINNES tanácsa: Ne használjon clip art-ot. Akármilyen csábító is, a clip art-ot túl
könnyen lehet lemásolni. Az eredeti művészet nemcsak lenyűgözőbb nyilatkozatot tesz a
vállalatáról, hanem meg fogja különböztetni vállalkozását másoktól.
• Kerülje a pillanatnyi divat követését. Ha régi logóját újratervezi, fennáll annak a veszélye,
hogy megzavarja az ügyfeleket. Az egyik lehetőség a logó fokozatos megváltoztatása.
Gondoljon azonban a logójára, amely 10-20 évig, esetleg hosszabb ideig is aktuális marad,
mely utóbbi nyilvánvalóan a jó design jegye.
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Ügyeljen a színekre
A színbeállítások feltárása során egy dologra ügyelnie kell. Ötszínű logója fantasztikus lehet,
de ha egyszer úgy alakul, hogy írószerekkel kell reprodukálnia, az ár nem lesz annyira
vonzó. Nem fog működni olyan médiumokban sem, amelyek csak egy vagy két színt
engednek meg. Azt javasoljuk, hogy ne lépje túl a három színt, kivéve, ha úgy dönt, hogy ez
feltétlenül szükséges.
Logója számos médiumon jelenhet meg: feliratokon, reklámokon, írószereken, szállító
járműveken és csomagoláson, csak néhányat említve. Ne feledje, hogy ezeknek az
alkalmazásoknak némelyike rendelkezik gyártási korlátokkal.
Ajánlások további olvasásra
Ismereteinek bővítése érdekében ajánlott az 5. modul (Brainstorming és reklámozási
technikák) 1. témakörének (Hogy találjuk meg a legjobb ötleteket?) elolvasása. A lecke
elvégzésével bővíteni fogja ismereteit, és többet fog tudni a „kreativitás legnagyobb
akadályairól”.
Hivatkozások a 2. témakörben:
Airey D., (2009) Logo Design Love - a guide to creating iconic brand identities, Nw Rldra
Pub2009
Gernsheimer J., (2008) Designing Logos: The Process of Creating Symbols That Endure,
ISBN-13: 978-1581156492, Publisher: Allworth; 1 edition
Stone T., Adams N., (2006) Logo Design Workbook: A Hands-On Guide to Creating Logos,
ISBN-10: 1592532349, Publisher: Rockport Publishers
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3. témakör: Vállalati identitás és márkaépítés
Címkék:
Identitás; arculat; archetípusok; márka; vállalati design identitás; márka személyiség;
hitelesség; lojalitás;
3. témakör - Bevezetés
Ebben az témakörben megtudhatja, hogy mit jelent a vállalati identitás, illetve ehhez
kapcsolódóan körbejárjuk a koherencia, szimbolika és pozicionálás témáit. Ezenkívül
megismerkedünk néhány olyan technikával, amelyek azonnali érzelmi reakciót váltanak ki
az ügyfelek körében, és lehetősége lesz felfedezni, hogy a Nike hogyan használta a
mesékből ismert archetípusok technikáját az érzelmekre vonzó kampányok hatékony
eszközeként. Ezenkívül meg fogja érteni két olyan kifejezés jelentését, amelyek általában
még a szakemberek körében is zavart okoznak: a márkaépítés és a corporate design. Végül
megismerkedik a brand személyiség természetével és azzal, hogy a brand személyiség
figyelembe vétele hogyan segíthet abban, hogy megerősítse ügyfelei körében a lojalitást és
növelje a célközönség körében az elkötelezettséget.
A világpiacon fokozódó verseny miatt a vállalatok és az állami szervezetek a vizuális
márkaépítés új technikáit kezdték alkalmazni, amelyek célja a vállalati identitás
minőségének javítása.
Mi a vállalati identitás?
Az Identitás kifejezést Merriam-Webster szótár 2011-ben kiadása úgy határozza meg, mint
„különböző eseteken átívelő lényegbeli vagy általános természetbeni azonosság” (Merriam
Webster Dictionary 2011).
Erre épül a széles körben használt vállalati identitás kifejezés jelentése is, amelynek magja
szintén az egyediség és a következetesség.
Wally Olins (1989) Vállalati identitás című könyvében három különböző fogalmon keresztül
szemlélteti a vállalati identitás jelentését: ezek a koherencia, a szimbolika és a pozicionálás.
A koherenciát logikai viszonyként definiálja a márka azon elemei között, amelyek részt
vesznek a vállalati tervezésben. Ez magában foglalja a vizuális stílust, hangszínt, stb, illetve
ezek következetességét, amely általában a vizuális márkaértéket adják. A szimbolizmus
megpróbálja kommunikálni a fő vállalati értékeket a potenciális ügyfelek felé, és bemutatja a
márkafilozófiát egy összetett jel-, illetve vizuális motívumrendszeren keresztül. A vállalati
identitás rendszerei felhasználhatók mintaként, amely a vállalat védjegyének következetes
és koherens használatát navigálja promóciós kampányokban, videoreklámokban,
reklámpublikációkban stb.
Csaljon ki ügyfeléből azonnali érzelmi választ
A vállalati identitás rendszerei az idő előrehaladtával fokozatosan fejlődtek a mai üzleti
környezet változásának fellendülésével. Annak érdekében, hogy relevánsak legyenek az új
fogyasztóközpontú gazdaság legújabb trendjeivel, a menedzserek átdolgozták a meglévő
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modelleket, és hatékonyabb és eredményesebb márkaépítési módszerekkel finomítottak. A
trendek azt mutatják, hogy egyre inkább az ügyfelekkel való érzelmi interakcióra
koncentrálnak.

1. kép. Ügyfél-márka kapcsolat modell. Powered by: Branderati.
Forrás: https://images.app.goo.gl/4DG2h1eLTmt6DKvYA
A Nike márkastratégiája a mesékre jellemző érzelmi technikákat alkalmaz, amelyek célja a
vásárlók inspirálása a hős útjának bemutatásával. Az érzelmi márka használata az egyik fő
oka annak, hogy a fogyasztók folyamatosan magas szintű hitelességet érzékelnek és
hűséget tanúsítanak. A Nike hirdetési stílusa jól kiválasztott, feltűnő történeteket dolgoz fel,
amelyek befészkelik magukat a vevő fejébe.

2. kép: A Nike a mesékre jellemző érzelmi archetípusokat és az úgynevezett „hősi
toposzokat” használja.
Forrás: https://images.app.goo.gl/GcPWYu9ALcrW5PAp8
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A Nike legfőbb társadalmi hatása az emberi restséggel felvett küzdelem. A Hős toposzának
alkalmazásával a Nike erős elszántságot, sikerre törő ambiciózus eltökéltséget sugall.

3. kép: A híres Nike reklám: Kétszer annyi bátorság. Dupla dicsőség.
Forrás: https://images.app.goo.gl/usqmd17haoG8R6Lp7
Mindezeket az érzelmeket az érzelmi márkaépítés eszköztára hívja életre.
Különbség a márkaépítés (branding) és a vállalati tervezés (corporate design) között
A márkaépítés túlmutat a vállalati identitáson. Seth Godin híres idézete (Seth 2009) szerint
„A márka olyan elvárások, emlékek, történetek és kapcsolatok összessége, amelyek
együttesen megmagyarázzák a fogyasztó döntését, hogy miért egy terméket vagy
szolgáltatást választja a másik helyett. Ha a fogyasztó (legyen szó üzleti vállalkozásról,
vevőről, választópolgárról vagy adományozóról) nem fizet valamilyen prémiumot, nem
egyéb alternatívákkal összehasonlítva választ, vagy nem terjeszti a szóban forgó brand
kapcsán az igét, akkor az adott fogyasztó esetében nem beszélhetünk márkaértékről”. Más
szavakkal, gondoljon egy márkára, mint termékének vagy szolgáltatásának kultúrájára.
Amikor felépíti brand-jét, vagyis márkáját, vegye figyelembe, hogy azt a következő
szempontok befolyásolhatják (Holt 2003):
•

Vállalatok - vitathatatlanul, a vállalat termékeket vagy szolgáltatásokat nyújt minden
kapcsolódó tevékenységhez, amely kölcsönhatásba lép az ügyfeleivel. A
marketingmix minden eleme, például: termék / szolgáltatás, kommunikáció,
csatornák és az árpolitika elbeszélhet egy történetet, és bizonyos érzéseket kelthet
az ügyfelekben. Győződjön meg róla, hogy elég jól megértette terméke /
szolgáltatása természetét, és válasszon, hogy milyen csatornákat fog használni
annak népszerűsítése érdekében.
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4. kép: A márkaépítés ereje.
Forrás: https://images.app.goo.gl/4DG2h1eLTmt6DKvYA
•

Kultúra - a márkák jelentős szerepet játszanak a kortárs társadalomban, amelyben
élünk. A vállalat eredményei (termék / szolgáltatás) azonnal felhasználásra kerülnek
reklámokban, filmekben, tévéműsorokban, magazinokban, közösségi hálózatokban,
könyvekben stb. Például a klasszikus színtér, ahol Christopher Reeve Supermanje
megpördíti és egy Coca-Cola táblára dobja Terence Stamp Zod tábornokát, ez az
egyik legemlékezetesebb termékmegjelenítés. Ha azonban a költségvetés
korlátozott, akkor a termék online népszerűsítése az influencereken keresztül is jó
pont.

5. kép: Brand-elt termékelhelyezés. Superman (1978), Richard Donner rendezésében,
Christopher Reeve főszereplésével Supermanként
Forrás: Pillanatkép
•

Ügyfelek - vegye figyelembe, hogy az ügyfelek kölcsönhatásba lépnek az ön
márkájával, és saját történeteket szőnek, és híreket terjesztenek róla.

Másrészt a vállalati tervezés a következő attribútumokat tartalmazza: logó, vállalati színek,
névjegykártyák, fejléc, óriásplakátok, weboldal, közösségi hirdetések, minden nyomtatvány,
videohirdetés és stb. Dióhéjban ez a hivatalos vállalati tervezés. Ennek következetesnek és
egyértelműen tükröznie kell a vállalati küldetést és értékeket. Ugyanakkor a vállalati
tervezés a márka kézzelfogható aspektusa, az úgynevezett „csomagolás”, amelynek
vizuálisan vonzónak kell lennie, és érdeklődést kell keltenie az ügyfelek iránt a termék /
szolgáltatás iránt. Számos vállalat hajlamos saját márkakönyvet készíteni - ez egy útmutató,
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amely meghatározza azt a szabályt, hogyan kell kinéznie a vállalati formatervezésnek,
melyek a legfontosabb tervezési elemei, például: a logó és annak használata, betűtípus,
színek, bizonyos szabványok meghatározása névjegykártyáiról, pl. méret, papír típusa stb.

6. kép: grafikus, aki a munkahelyén dolgozik.
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business"Üzleti fotó készítette: freepik www.freepik.com

7. kép: Példa a vállalati tervezésre, amely magában foglalja a márka kézzelfogható
aspektusát.
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/business-card"Névjegykártya-vektor,
amelyet starline készített - www.freepik.com
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Márka személyiség
A márkát emberként felfogva tekinthetjük férfiasnak vagy nőiesnek, kortársnak vagy
archaikusnak, elegánsnak vagy sajtosnak stb. A tudomány ezt a modult márka
személyiségnek nevezte. Valójában a márkád valós emberként való elképzelése nagyon
hasznos lehet azok számára, akik éppen most alapítják saját vállalkozásukat - képes lesz
felépíteni „vállalati viselkedését”, és személyét a kommunikációs stratégiájának megfelelően
„öltöztetni”. Célszerű létrehozni egy gondolattérképet, ahol meg lehet jelölni személyének
minden aspektusát, például: nemet, frizurát, ruhát, okostelefont, órát, cipőt stb. Miután
befejezte, próbálja felvázolni a karakterét egy papírlap. Segítene átgondolni márkajellemzőit
és növelni a célközönség iránti elkötelezettséget.

8. kép Tervezze meg a márkát személyként. Vázoljon egy egyszerű rajzot, és figyeljen
néhány apró részletre, például fülbevalókra, ékszerekre, kézi órákra stb.
Forrás: https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people"Az emberek vektorát a
macrovector készítette - www.freepik.com
Dióhéjban a fent említett felismerések segíthetnek az erőteljes és fenntartható vállalati
identitás kialakításában. Ha a márka személyiségét alkalmazza a stratégiájában, hatékony
vágyak és törekvések kiváltásával hatékonyan kommunikálhatja a vállalati fő üzenetet. Ez
az, amit az ügyfelek kapcsolatba hozhatnak, valamint társíthatják érzéseiket és
felfogásaikat.
Ajánlások további olvasásra
Az erőteljes vállalati identitás kialakítása és fejlesztése érdekében olvassa el az 5. modul
(Brainstorming és reklámozási technikák) 2. témakörét (Reklámozási stratégiák).
Hivatkozások a 3. témakörben:
Gothin S., (13.12.2009), define: Brand, Seth’s blog, Retrieved from:
https://seths.blog/2009/12/define-brand/
Holt D., (2003) Brands and Branding, MBA Note.
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Merriam Webster Dictionary (2011) “identity”. Retrieved from: https://www.merriamwebster.com/dictionary/identity
Olins W., (1989) Corporate Identity, ISBN-10: 0500014728, Thames & Hudson Ltd; 1st
Edition. Edition.

4. témakör: Emlékezetes úticél élmény brand-elése
Címkék:
Úticél brandelés; élmény marketing; márka személyiség; reklámozás; márka ígéret; szlogen;
pozícionálás;
4. témakör - Bevezetés
Ez a témakör különösen hasznos azok számára, akiknek a cégei az idegenforgalmi
szektorban tevékenykednek. Ma a legtöbb úticél azt állítja magáról, hogy látványos tájakkal,
kiváló látványosságokkal, barátságos emberekkel, valamint egyedülálló kultúrával és
örökséggel várja a látogatókat. Ezek a tényezők azonban már nem különböztetik meg az
egyes úticélokat egymástól, és az „úticél-marketingesek” egyre inkább a turisztikai élményre
koncentrálnak, és ezekre az élményekre építve olyan marketing üzeneteket hoznak létre,
amelyek a potenciális utazók érzelmeire apellálnak. Ebben az összefüggésben fogjuk
bemutatni az „úticél brand-elés” megközelítést, vagyis azt, hogyan lehet sikeresen brandelni egy desztinációt, úticélt a hagyományos sztereotípiák elkerülésével és néhány
innovatívabb megközelítés alkalmazásával. Megismerheti ezen felül az erőteljes „úticél
élmény brand-elés” létrehozásának folyamatát. Tippeket kínálunk az úticél jelenlegi
megítélésének, a márkaígéret kialakításának és közlésének, valamint a márka piaci
teljesítményének értékelésére. Végül egy valós példa kerül bemutatásra ezeknek a
pontoknak a szemléltetésére – a „Folytasd a felfedezést!” kampány példája.
A világ számos úticélja nagyon hasonló módon árulja önmagát; a hirdetett képek túlhasznált
ikonok, fotók a természetről, strandokról, családokról és szórakozó párokról. Az
üzenetküldés hangvétele is általános, általában a városokból való elmenekülés és a
felfedezés ötleteire összpontosít. Egyes úticélok ezzel szemben konkrétabb, egyedibb
pozicionálással próbálkoznak, azzal, hogy az úticél élményét igyekeznek brand-elni, nem
pedig az úticél fizikai tulajdonságait, így igyekezve felkelteni a fogyasztók figyelmét,
meggyőzőbb és sürgetőbb okokat sugallva a látogatásra.
Élmény marketing
Míg a hagyományos marketing keretrendszerek a fogyasztókat racionális döntéshozóknak
tekintik, akik a termékek funkcionális tulajdonságaira és előnyeire összpontosítanak, addig
az élmény marketing a fogyasztókat érzelmi lényeknek tekinti, akik mindenekelőtt kellemes
élmények megszerzésére törekednek. Az élmény marketing a márka és a fogyasztó
kapcsolódási pontjára összpontosít (Hudson & Ritchie 2009). Az élmények felejthetetlen
módon köthetik le a fogyasztók érzékszerveit, látványok, hangok, érintések és érzések
együttesén keresztül.
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1. kép: Élmény marketing - érintse meg a fogyasztók szívét és ösztönözze az elméjüket.
Forrás: Petyo Budakov saját tervezés
Ez az „élmény brand-elés” a látogató és a rendeltetési hely közötti érzelmi kapcsolat
megszilárdítását és megerősítését, valamint a fogyasztói keresési költségek és az észlelt
kockázat csökkentését szolgálja, egyedi értékesítési ajánlatokká és ennek megfelelő
turisztikai kiadások növekedésévé válva.
Az úticél élmény brand-elés hatékony megvalósítása érdekében a következő lépéseket
érdemes követni:
1. Az úticél brand jelenlegi helyzetének felmérése
Az úticél brand építésének első lépése az úticél és az úticél brand alapértékeinek
meghatározása. Ebben a szakaszban meg kell vizsgálni, hogy a brand mennyire kortárs
vagy releváns a mai turista számára, és hogyan viszonyul a legfontosabb versenytársakhoz.
A piac független helyzetelemzésének megragadásához objektív nézőpontra van szükség,
amely magában foglalja a látogatók és az olyan befolyásolók perspektíváit, mint az
értekezlet-tervezők, az úticél marketing-szervezetek (DMO, destination marketing
organizations) tagjai és az utazásszervezők.
Például a „Ami Vegas-ban történik, az Vegasban marad” kampányt megelőző
márkatervezési gyakorlat három évig tartott. Ehhez kvalitatív kutatásra volt szükség a
fogyasztói magatartás megértése érdekében. A kutatók projekciós technikákat alkalmaztak,
például olyan kérdéseket tettek fel a fogyasztóknak, mint például: „Ha Las Vegas állat lenne,
mi lenne az?”; „Ha Las Vegas személy lenne, milyen típusú ember lenne?”. A kutatók
ezután egy olyan üzenetet kerestek, amely rezonál a célközönséggel – ami egybecseng a
Las Vegas-i márka személyiséggel; ami izgalmas, szexi és biztonságosan veszélyes.
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2. kép: A „Ami Vegasban történik, az Vegasban marad” kampány
Forrás: https://images.app.goo.gl/q8wR5cJRFKoocfoV6
Összességében a kampány felfrissítette Vegas identitását, vagyis brand-jét, egy olyan
városnak láttatva, ahol kockázatok nélkül megvalósíthatja álmait, titkos ambícióit és
fantáziáit.
2. Márkaidentitás és márkaígéret kialakítása
A márka személyiségnek feje és szíve egyaránt van: „feje” logikai jellemzői, míg „szíve”
érzelmi előnyei és asszociációi.
Ezek az érzelmi és funkcionális tulajdonságok alapozzák a márka ígéretének koncepcióját,
amelyben a desztinációknak tájékoztatniuk kell a potenciális és a jelenlegi látogatókat
azokról az előnyökről és tapasztalatokról, amelyekre számíthatnak érkezésükkor.
3. A márka ígéretének kommunikálása
A harmadik lépés, a márka ígéretének kommunikációja megköveteli, hogy a márka lényegét
a különböző promóciós kampányok, hirdetések és üzenettípusok során közöljék, beleértve a
márka logóját, címkéjét, történetét és nevét.

3. kép: Az úticél brand ígérete
Forrás: Petyo Budakov saját dizájn
A hatékonyság mérése
Az úticél márka építésének utolsó szakasza a márka piaci teljesítményének értékelése. Az
úticél brand hatékonyságának mérése kritikus szerepet játszik a márka fejlesztési
folyamatában.
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4. kép: Az eredményesség mérése
Forrás: Petyo Budakov saját dizájn
Például a látogatók számának és az általuk szerzett tapasztalatoknak való elégedettség
mérése, illetve annak megértése, hogy miként érzékelik a látogatók az úticél imázsát, hogy
ezáltal biztosítani lehessen, hogy a márka személyisége folyamatosan fejlődjön és
gazdagodjon annak érdekében, hogy megerősítse vonzerejét és bővítse a piacot. Az
úticélok manapság gyakrabban értelmezik újra üzeneteiket, mint a múltban.
Példa: „Folytassa a felfedezést!”, Kredit: DDB Canada, 2012
Probléma megállapítás: Kanadát gyakran egy kevéssé izgalmas célállomásként fogták fel,
ahol viszonylag kevés a tennivaló. Egy megfogalmazás szerint (Hudson & Ritchie 2009)
sokan úgy gondolkodtak Kanadáról, mint egy klasszikus regényről, amelyről tudja az ember,
hogy el kellene olvasni, de mégsem teszi meg soha.
Logó és szlogen
Végül a CTC dolgozott a Kanada brand-en és logón, hogy az új változat tükrözze a
juharlevél egyszerűbb és barátságosabb képét. Az új képpel együtt beépítették a Keep
Exploring!, vagyis „Folytassa a felfedezést!” kifejezést, egy informális betűtípust bevezetve,
amely jobban megfelelt Kanada barátságos karakterének.

5. kép: Kanadai logó, amely 2012-ben lépett piacra, az új szlogennel: Credit: DDB Canada,
2012
Forrás: https://images.app.goo.gl/unPiGUmyJeN4vgbU8
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A márka ígérete, egyszerűen fogalmazva: „Jöjjön Kanadába és építsen rendkívüli saját
történeteket”.
Az új márka identitás egy progresszív, élénk nemzet képét hívta elő, tele emberekkel,
kultúrával, színvilággal, éjszakai élettel, művészettel, építészettel, vásárlással, zenével,
kulináris hagyományokkal, divatdal, lenyűgöző díszletekkel és kalandokkal. Egy olyan helyet
idézett fel, ahol az utazók kiélhetik természetes kíváncsiságukat, újdonságokat
felfedezhetnek fel, és saját, egyedi élményekre tehetnek szert.

6. kép: Utazási élmény.
Forrás: https://us-keepexploring.canada.travel

7. kép: Utazási élmény
Forrás: https://us-keepexploring.canada.travel

8. kép: Utazási élmény
Forrás: https://us-keepexploring.canada.travel
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Hivatkozások a 4. témakörben:
Hudson S., Ritchie J., (2009) Branding a Memorable Destination Experience. The Case of
‘Brand Canada’, International Journal of Tourism Research, Int. J. Tourism Res. 11, 217–
228 (2009), Published online in Wiley InterScience, DOI: 10.1002/jtr.720
“Keep Exploring”, Credit: DDB Canada, 2012

Feladatok
1. feladat: Munkalap a design brief-hez
Az ön igényeinek megfelelő, sikeres tervezés érdekében először időt kell szánnia arra, hogy
jobban megismerje vállalatának igényeit. Az alábbiakban bemutatjuk az ügyfél rövid leírását,
amelyet egy dizájncég használ, amikor megkezdi a munkát az ügyfél számára.
Töltse ki ezt a munkalapot a saját vállalata számára. Csak a kérdés mellé írja be a sort.

Cég vagy szervezet neve
Projekt összefoglaló
Milyen típusú terméket vagy szolgáltatást kínál?
Mióta van a piacon?
Mit remél elérni új identitással?
Mik a hosszú távú céljai?
Közönség profil: Ki a célközönsége és mi érdekli őket?
Kérjük, írja le a meglévő közönségét
Kiket szeretne hozzáadni a közönségéhez?
Észlelés / Tónus / Irányelvek: Hogyan szeretné, ha a célközönség reagálna a
logójára?
Van-e valamilyen szín preferenciája a logó tekintetében? (ha van, magyarázza el az okot
és a szín jelentését)
Van-e valamilyen konkrét kép vagy ikon, amelyet mindenképpen szívesen látna beépítve
a logóba?
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Kommunikációs stratégia: Hogyan kívánja elérni a célközönségét, és mi az üzenet?
Mi a jelmondata vagy szlogene?
Mi az az általános üzenet, amelyet át szeretne adni a célközönségének?
Hol fogják használni az új logót?
Versenytársakhoz képesti pozicionálás
Kik a versenytársai, és mit gondol a logóikról?
Sorolja fel a versenytársak URL-jeit, ha lehetséges
Mi különbözteti meg versenytársaitól?
Célüzenet
Mondjon egy egyszerű szót vagy kifejezést, ami megfelelően leírja a vállalatát:

2. feladat: Logótervezési kihívás
Mivel most már tudja, mi az a logó, mire jó és mit kell kifejeznie, most az lesz a
feladata, hogy megtervezze saját cége logóját, vagy újratervezze a jelenlegi logót.
Anyagok
• Skicc papír
• Ceruza / színes ceruzák / színes jelölők
• PC / Mac
• Hozzáférés az internethez
A logótervezés kritériuma a következők szerint:
Feladata, hogy készítsen egy logót, amely kifejezi, ami fontos a cégében. Logójának
ki kell fejeznie / szimbolizálnia kell a cég értékeit és meggyőződését.
Kövesse a logó tervezésének folyamatát (alább):
1. Legfeljebb három színt (nem többet) használjon a tervezésen belül: legyen
egyszerű, ne legyen vizuálisan eltúlzott hatású.
2. Rajzoljon egy kezdeti vázlatot a logóról.
3. Készítsen végleges számítógépes grafikai tervet a logóról.
Hasznos tippek
A hatékony logó kialakításának jellemzői:
A. A logónak egyszerűnek, könnyen felismerhetőnek és emlékezetesnek kell lennie.
Ha például olyan egy fintech startup számára tervez logót, célszerű olyan elemeket
és formákat használni, amelyek ehhez illő érzést keltenek.
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B. A logótervezési folyamat megértése: A logótervezési folyamat általában a
következőkből áll:
• Kutatás és ötletgyűjtés – mások logói és azok jelentése
• A kitalált ötletek skicc-szintű lerajzolása
• Prototípusok készítése és a kiválasztott logó mondanivalójának
egyértelműsítése.
• A logó terv átgondolása.
• Felülvizsgálat (ha szükséges) vagy a végső dizájnt kialakítása.
C. Miután priorizálta a brainstorming eredményeképpen született ötleteit és skiccelte
a kezdeti terveket, számítógép segítségével rajzolja meg logóját. Mivel a logóknak
sokoldalúaknak kell lenniük (működniük kell a különböző médiumokon és
alkalmazásokon), a logót számítógépes grafikaként is el kell tudni készíteni. A
Microsoft Paint, a Word vagy a PowerPoint használatával a számítógépen el kell
készítenie a logótervének nagyon egyszerű digitalizált változatát. A legprofibb
szoftver, amelyet minden szakember használ, az Adobe Illustrator és a Corel.
D. Miután elkészült egy jó grafikus logó-koncepció, ossza meg logóját társaival, vagy
családjával és barátaival. Gyűjtse be a visszajelzéseiket és észrevételeket.
Kiterjesztés
Határozzon meg három különböző módot a logó használatára (pl .: felhasználás
kiadványokban, névjegykártyákon, terméken vagy reklámokban).
3. feladat: brand személyiség
Írja le saját szavaival a következő márkák személyiségét:
• Samsung
• Disney
• amazon
• IKEA
• Lacoste
• Gillette
• L'Oréal
• Netflix
Válasszon egy vagy két domináns márka-személyiségjegyet: őszinteség, izgalom,
hozzáértés, kifinomultság és keménység.
Például Wal-Mart: Izgalom, Toyota: Robusztusság. Pepper: Izgalom Evian: Kifinomultság,
Apple: Hozzáértés, kifinomultság, IBM: Hozzáértés, Harley Davidson: Robusztusság
2). Soroljon fel néhány márkát, amelyek véleménye szerint szorosan kapcsolódnak a
férfiassághoz vagy a nőiességhez. Például férfias márkák: Harley Davidson, Old Spice,
Marlboro, Dos Equis
Nőies márkák: Victoria`s Secret, Virginia Slims
3) Kérjük, sorolja fel a saját brand személyisége jellemzőit, és skicceljen hozzá egy nagyon
egyszerű rajzot. Mit gondol, hogyan beszélne a mindennapi életben: formálisan vagy
informálisan, mint házas vagy mint egyedülálló, kik a barátai, mi a hobbija.
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Jógyakorlatok
1. jógyakorlat: Milyen a jó brief? A Socialbee példája
Az első jógyakorlat keretében megvizsgáljuk a design brief egy valós példáját: a Socialbee
logót, amit Mrs. Keti Tserovska bolgár grafikus tervezett.
Melyek a projekt elsődleges céljai?
A Socialbee egy internetes platform, amelynek célja egy fenntartható kultúra megteremtése
a fiatalok önkéntes tevékenységei számára. Arra összpontosít, hogy megkönnyítse a társas
kapcsolatok és közösségek kiépítését a 18-35 év közötti felhasználók között (célközönség),
akik szoros érdeklődési körökkel, tevékenységekkel, háttérrel vagy valós kapcsolatokkal
rendelkeznek. Tervezzen e közösségi média oldal számára stílusos, lapos és egyszerű
logót, amely illeszkedik a különböző médiumokhoz (a logót névjegykártyákon,
prospektusokon, hirdetőtáblákon, tévécsatornákon és mobilon használják), és lehetővé teszi
az ügyfelek számára, hogy könnyen felismerjék. Célja, hogy a kiválasztott célközönséget
bevonja a társadalmi kihívásokba és olyan kezdeményezésekbe, amelyek jelentős hatást
gyakorolnak a társadalomra, amelyben élnek. Cégünk segítené az embereket abban, hogy
tisztában legyenek azzal, hogy az erőfeszítések összefogásával a társadalmi problémák
megfelelő megoldásokat találhatnak. A Socialbee egy innovatív és független közösségi
oldal, amely globális szinten összeköti az önkénteseket és a társadalmi projekteket. A
legújabb webtechnológia alapján a platform felhasználóbarát élményt kínál. A szervezetek
több társadalmi projektet is kezelhetnek. Küldjön önkéntes programokat. Külföldi
jelentkezések és önkéntesek fogadása. Az önkéntesek világszerte felfedezhetik,
összehasonlíthatják, kölcsönhatásba léphetnek és alkalmazhatnak társadalmi projekteket, a
helyszín és a feladatok személyes preferenciáinak megfelelően.
Színpreferencia
Válasszon olyan színeket, amelyek inspirálják az önkéntességet, az összekapcsoltságot és
a társadalmi felelősséget az idézett célközönség körében.
Miért van szükség erre a projektre?
A társadalmi vállalkozói szellem támogatásával társaságunk segíti a társadalmat a
kulcsfontosságú problémák és társadalmi kihívások hatékony megoldásában.
Milyen üzleti eredményeket akarunk?
Általánosságban a termékünk célja, hogy ösztönözze a fiatalokat társadalmi
kezdeményezések lebonyolítására és társadalmi felelősségvállalásra. Manapság számos
nonprofit szervezet létezik, amelyek rendszeresen népszerűsítik önkéntes lehetőségeiket az
egész weboldalukon. A társadalmilag orientált webhelyek többsége azonban olyan dolgokra
épül, amelyek az egyén számára fontosak.
Melyek a projekt legkritikusabb szempontjai?
Hogyan szerezhet figyelemre méltó és könnyen felismerhető vállalati identitást, amely
lehetővé tenné az ügyfelek számára, hogy egyértelműen megkülönböztessék a Socialbee-t
versenytársaitól. Az új logónak tükröznie kell a fő termékjellemzőket azáltal, hogy világos és
következetes üzenetet közöl a célközönséggel: „Itt az ideje, hogy szociális legyünk”.
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Határidő
Első tervezet - 2021. március 1. (időben visszajelzés)
Végeredmény: 2021. március 13
Költségvetés
1800 EUR

2. jógyakorlat: Együttműködés nem-tervezők és tervezők között
Bízzon tervezőiben
Peter Phillips a „Creating the Perfect Design Brief: how to manage design for strategic
advantage” című könyvében azt javasolja (13. o.), hogy „a tervezők ne legyenek
taxisofőrök”. Amikor megérkezik a repülőtérre egy városba, szembe kell néznie egy
megoldandó üzleti problémával. A repülőtéren találhatja magát, és el kell jutnia a
szállodájába. A terminál épületéből kilépve számos taxit láthattunk, akik arra vártak, hogy az
utasokat eljuttassák célállomásaikra. Csak annyit kell tennie, hogy pontosan mondja el a
taxisofőrnek, hová szeretne menni. A taxi elvisz az úticéljába, és ön fizet díjat ezért a
szolgáltatásért. De gondolja meg mi lenne, ha szállítási tanácsadója lenne, nem pedig
taxisofőrje. Ha elmagyarázhatná üzleti igényeit egy közlekedési szakértőnek, például hogy
el szeretne jutni egy adott célponthoz, de van időbeli korlátja, költségvetési korlátja, és talán
más szempontjai is, amelyeket meg kell magyaráznia. A szakértő ezután számos
lehetőséget kínál fel önnek, amelyek mindegyikének megvan a maga egyedi erőssége a
probléma megoldása tekintetében. A taxiszolgáltatás közvetlen lesz, de többe kerül, mint
egy transzferkocsi. A transzferkocsi olcsóbb, de valószínűleg hosszabb ideig tart, a
furgonban lévő többi utas számától és az adott rendeltetési helytől függően. Ennek
megfelelően, próbálja a tervezőket vállalati identitási tanácsadóiként kezelni, akik számos
hatékony megoldást kínálnak, nem csupán egy feladat elvégzését. Sok tervező figyelmen
kívül hagyja a számtalan lehetőséget, amit egy jó design brief kínál. A jól megírt design brief
a projektben részt vevő felek közötti írásbeli megállapodás vagy szerződés. Phillips (2004) a
design brief-et az ütemtervhez hasonlítja, amely meghatározza a projekt kezdetétől a
befejezéséig követendő különféle lépéseket. A design brief-nek meg kell tartania az
egyensúlyt az üzleti stratégia és a tervezési stratégia között. Sőt, nagyon hasznos, ha a
design brief-et üzleti tervnek fogjuk fel. Mivel az időgazdálkodás döntő szerepet játszik itt, a
design brief egyúttal projektkövető eszköz is.
Amikor csak teheti, kerülje az „ügyfél” vagy a „tervezők” szó használatát. Gondoljon inkább
az emberekkel való „partnerségre” - a kreatív és kulturális ipar képviselőinek és a vállalkozói
szellemnek szorosan együtt kell működnie egy projekten. Ne kövesse el azt a hibát, hogy
kreatív csapatát csak szolgáltatóként kezeli.

3. jógyakorlat: A Socialbee logó kialakítása
Ebben a jógyakorlat példában a sikeres logótervezés munkafolyamatát igyekszünk
megmutatni. A Socialbee logót Keti Tserovska tervezte 2016-ban. A logót több
tervpályázaton díjazták, és bemutatták a The Falling Walls, Berlin rangos konferenciáján
2016. novemberében. A brand küldetésének és jövőképének meghatározása után (lásd fent
az 1. jógyakorlatot) alapos kutatás következett a Socialbee versenytársainak feltárása
végett.
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1. kép: A Socialbee versenytársai
Forrás: Socialbee brandbook (2016). Alkotó: Keti Tserovska
Miután megismerkedett a cég versenytársaival, Mrs. Tserovska úgy döntött, hogy
szemiotikus jelentésük segítségével azonosítja a fő szimbólumokat.
Szimbólum
Méh

Méhsejt

Szemiotikus jelentés és
információ
A méh a közösséget, a
fényességet és a személyes
erőt szimbolizálja. A méhek
súlyuk 300-szorosát elbírják, és
soha nem kerülhetik el a
közösségi hozzájárulás iránti
kötelességüket.

Szó szerint az a hely, ahol a
méh tárolja a mézét.
Jelképesen a méh spirituális
utazó, a méz spirituális input,
így a méhsejt szimbolikusan
egy olyan hely a testben, ahol a
spirituális input tárolható.

Implikáció
Segítségre van szüksége
más emberekkel való
kommunikációhoz.
Azt kérdezi, hogy igazodik-e
az életben kitűzött céljaihoz.
A tavaszi szezon
eljövetelének
szimbolizálásával a méh a
társas változásokra utal a
kívánt társadalmi változással
kapcsolatban, valamint arra,
hogy a „föld” és az „ég”
közötti kapcsolat miként
hozható összefüggésbe az
„online” és a „személyes
kapcsolat” vegyes
kapcsolatával.
kommunikáció.
A szimbólum itt azt a
társadalmi hálózatot
használók egyesülését
jelenti, akik azonos
érdekekkel, küldetéssel és
célokkal rendelkeznek annak
érdekében, hogy olyan
együttműködő társadalmi
teret hozzanak létre, ahol
mindenki megadhatja a
hozzájárulását.
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Méhkas

A méhkas a kúp szimbóluma
szintjeivel és rétegeivel.
Hozzáadódik a szimbolika,
amelyet az a tény hoz létre,
hogy minél több méz gyűlik
össze, több réteg kerül a
kaptárba.

Sárga
színű

A sárga szín a figyelmet és a
tanulást jelenti, valamint
támogatással társul, amikor az
akadályokat kell leküzdeni.
A lufik szimbolikusan a két
dolog egyikét képviselik. Vagy
csak a tojás egy másik
változata.

Ballon

A méhkas két alapszínből áll
- kék és sárga.
A kék színű asszociációk a
következőkre utalnak: erő,
nyugalom, siker,
megbízhatóság, szellemiség,
nőiesség, odaadás,
igazságosság, ésszerűség,
elégedettség, higiénia,
tekintély, méltóság, hűség,
bölcsesség, megbízhatóság,
állandóság,
víz, ég, béke, tisztaság,
szent, bizalom, erő és
biztonság.

Kapcsolatban állt az aktív
beszélgetéssel, valamint az
információk és tények gyors
megosztásával.

2. kép: Kezdje el a skicelést
Forrás: Socialbee brandbook (2016). Alkotó: Keti Tserovska
Ezután Keti több lehetőséget is kipróbált ugyanazon szimbólumok beépítésével.
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3. kép: Számos alternatíva kerül a terítékre
Forrás: Socialbee brandbook (2016). Alkotó: Keti Tserovska
Miután elkészült a papírvázlat, a vállalati tervező az Adobe Illustrator alkalmazás
rácsszerkezetében hozta létre a védjegyet, hogy abszolút pontos legyen. Az
Aranymetszést követve az ellipszisek kölcsönhatásba lépnek egymással oly módon,
hogy 23,45 ° -os szöget zárnak be, amely megegyezik a Fibonacci-számmal: 1.618,
amely a fenntarthatóságot és a tökéletességet szimbolizálja.

4. kép: Az aranymetszés
Forrás: Socialbee brandbook (2016). Alkotó:: Keti Tserovska
Íme a végeredmény (rácsszerkezetben hagyva):
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5. kép: A Socialbee logó (nemzetközi használatra) az Adobe Illustrator programban
Forrás: Socialbee brandbook (2016). Alkotó: Keti Tserovska
Tserovska asszony figyelembe vette a kiválasztott betűtípus jellegét, és manuálisan
állított be vizuális egyensúlyt azáltal, hogy némi helyet hagyott a betűk között.

6. kép: A Socialbee logó bolgár nyelven (otthoni használatra) az Adobe Illustrator programban
Forrás: Socialbee brandbook (2016). Alkotó: Keti Tserovska
Végül a vállalati tervezőnek meg kellett határoznia a logó használatát.
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7. kép: A Socialbee logó - a háttérszín és a monokróm változat meghatározása
Forrás: Socialbee brandbook (2016). Alkotó: Keti Tserovska
Összefoglalva: a Socialbee logó megfelel minden követelménynek, amelyet egy erős
logónak tükröznie kell: méretezhető, könnyen reprodukálható, emlékezetes és
megkülönböztető védjegy. Nagyítható, kicsinyíthető, és megállja a helyét nemcsak
színesen, hanem fekete-fehérben is, így faxolható, fénymásolható és így tovább. Ezen
felül a Socialbee vállalati küldetését és értékeit egy erőteljes szimbolikával
kommunikálja, amely beépül a formák és színek használatával a logóba.
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A CreatINNES-ről
A jelen, ún. kevert (blended) képzési modul a „Vállalkozási ismeretek a Kreatív és
Kulturális Iparban dolgozó szabadúszók és kezdő vállalkozások számára” elnevezésű
képzési program része, amely az Európai Unió által az Erasmus+ 2018-2021
finanszírozási program részeként támogatott „CreatINNES – stratégiai partnerség az
innováció és az üzleti készségek fejlesztése érdekében a kulturális és kreatív
iparágakban” elnevezésű projekt keretében került kifejlesztésre.
Vállalkozói képzési programunk a következő 8 modult tartalmazza:
• 1. modul: Mi a Design Thinking?
• 2. modul: E-kereskedelem jól csinálva
• 3. modul: Vizuális márkaépítés
• 4. modul: A növekedés meghekkelése
• 5. modul: Brainstorming és reklámozási technikák
• 6. modul: Problémamegoldás és kritikai gondolkodás
• 7. modul: Hogyan állítsunk elő vonzó közösségi média tartalmakat?
• 8. modul: Koncepciófejlesztés
A modulok szerzője a CreatINNES öt országból (Bulgária, Észak-Macedónia, Franciaország,
Magyarország és Németország) származó üzletfejlesztőkből és kreatív ipari szereplőkből álló
nemzetközi csapata.
További információt a projekt honlapján talál: www.creatinnes.eu.
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