
  



  



  

Alapok

● felismerhetőség
● azonosíthatóság
● megkülönböztethetőség
● egyszerűség
● újdonság
● eredetiség
● emlékezetesség
● alkalmasság
● alakíthatóság
● célszerűség



  Világoskék: élet, gyógyítás, 
béke, megértés, puhaság

Piros: vér, tűz, erő, hatalom, 
energia, dinamizmus, izgalom, 
Mozgalmasság, háború, 
veszély, agresszió,  erő, 
szerelem, vágy, szenvedély 
Használata: kiemelő szín

Sárga: nap, 
boldogság, gazdagság, 
intellektus, frissesség, 
öröm

Kék: nyugalom,
bizalom, de:
túl sok vagy túl sötét:
nyugalmatlanság

Narancs:  energia 
boldogság, élénk, 
jókedv, boldogság, 
ambíció, kreativitás, 
melegség

Lila: gazdagság, 
szellemi jólét, haladás, 
bölcsesség, áhitat, 
vallás, szentség, 
bűnbánat, nosztalgia

Fehér: 
egyszerűség, 
tisztaság, fény, 
természetesség, 
hiány

Bíbor: 
magasztosság, erő, 
luxus, nemesség, 
becsvágy, méltóság, 
mágia, függetlenség

Zöld: szeretet, 
fejlődés, remény, 
állandóság, 
állóképesség

Szürke: praktikus, 
időtálló, gyakorlatias, 
megbízható 

Fekete: erő, 
szakértelem, 
komolyság

Barna: nyugalom,
Egyszerűség, megbízhatóság, 
állandó, önuralom, csokoládé



  



  

Fájlformátumok

● TIFF
● JPG (300 dpi)
● PSD (300 dpi)
● EPS
● AI
● PNG (72 dpi, transzparens)



  

Esettanulmányok

● http://www.egyedilogo.hu/az-ewr-hungary-logoja
● http://www.egyedilogo.hu/a-time-gold-2006-logoja
● https://www.behance.net/csepella
●

http://www.egyedilogo.hu/az-ewr-hungary-logoja
http://www.egyedilogo.hu/a-time-gold-2006-logoja
https://www.behance.net/csepella


  

● http://www.hongkiat.com/blog/80-creative-and-well-designed-logos/
●

http://www.hongkiat.com/blog/80-creative-and-well-designed-logos/


  

Plusz tartalmak

 Lindon Leader dizájner által 1994-ben 



  



  Matterhorn hegybe. Az állat Bern városának szimbóluma 

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Berne-coat_of_arms.svg


  



  



  
A cég logójában látható betűnégyzet titka, hogy bármelyik oldalról nézzük, kiolvasható belőle a SUN, pedig csak U betűk vannak benne. Azambigramma Vaughan Pratt stanfordi 
professzor munkája.

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ambigramma
http://en.wikipedia.org/wiki/Vaughan_Pratt


  

London Symphony Orchestra



  



  



  



  



  



  



  

Dutch financial advice company

Judd Madden for E2 Consulting

Lemika for Giraffe design studio

anni Bortolotti for Italian electric company

Mike Erickson for an airline company



  

rock band from Vancouver, Canada

portrait photography studio by Atakan Seçkin

 Pac-Man is hidden inside the LG logo :)



  

Változatok



  



  



  

● Inspiráció:
● http://logoinspirations.com
● http://www.logogallery.net/
● http://www.logogalleria.com/
● http://stocklogos.com/
● http://goodlogo.com/

http://logoinspirations.com/
http://www.logogallery.net/
http://www.logogalleria.com/
http://stocklogos.com/
http://goodlogo.com/
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