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LOGÓ HASZNÁLATA
A tervezés során a város jellegzetes sziluettje volt meghatározó, mely a főbb
városképi elemeket emeli ki és jeleníti meg.
Fertőd városa három részre tagoldóik: a kastély és parkja jelentős területen
helyezkedik el középütt, ezt pedig az egykor külön településnek számító Fertőd és
Süttör kétoldalról öleli körül. Ha a városról egy képzeletbeli metszetet készítünk,
melynek fontosabb elemeit kiemeljük és egymás mellé állítjuk, egy lakóházakkal
keretezett kultúrális “középpontot” láthatunk, ahol megjelennek a jellegzetes
épületek, melyek közül a logóban - a magasságilag is kitűnő - Eszterházy-kastély és
a süttöri Szent András templom jelenik meg.
A sziluett egyetlen vonallal, olykor hurkokkal készült, egy szerethető, ám elegáns
motívumot alkotva, mely a város lakói számára és hivatalos felületeken használva,
fekete-fehér és színes kivitelben is megállja a helyét.
A logó két alapverziója és azok színváltozatai a lenti ábrán láthatóak. A település
nevét nem tartalmazó logó használata olyan esetkben javasolt, amikor a logó
közvetlen közelében (például a fejlécben) már szerepel a településnév, így elkerülhető
a halmozódás. Más esetekben illetve a logó önálló alkalmazásakor a településnevet
tartalmazó logó használata ajánlott.
Logó a település nevével

Színes

fertőd

Szürkeárnyalatos

fertőd

Fekete-fehér

fertőd
fertőd

HASZNÁLT SZÍNEK CMYK KÓDJA

Logó a település neve nélkül

33/25/26/4

0/0/0/100

AJÁNLOTT SZÍNVARIÁCIÓK
1/16/89/0

fertőd

39/40/75/24

fertőd

47/2/99/0

57/78/0/0

fertőd

fertőd

A színvariációk a logó különböző dokumentumokba való beillesztést szolgálják, valamint erősítik a város sokszínűségét.

BETŰHASZNÁLAT
Roboto Thin
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
Roboto Light
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
Roboto Medium
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
Roboto Black
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
Roboto Black Condensed
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
Chaparal Pro Regular
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
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Roboto Thin Italic
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
Roboto Light Italic
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
Roboto Medium Italic
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
Roboto Black Italic
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
Roboto Black Condensed Italic
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
Chaparal Pro Regular Italic
abcdeéfghiíjklmnoóöőpqrstuúüűvwxyz
ABCDEÉFGHIÍJKLMNOÓÖŐPQRSTUÚÜŰVWXYZ
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1111 Budapest, László utca 8.
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Kocsis Ferenc
polgármester
Tel: +36 (99) 537-013, 29. mellék
Mob: +36 (20) 7733-884
E-mail: polghiv@fertod.hu

fertőd

Ügyiratszám: 251/2014
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TÁRGY: LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING
Suspendisse Vitae
Ügyiratszám: 251/2014
részére
Ügyintéző:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi eu ligula a risus facilisis
gravida. Proin Aliquet
1111 lobortis
Budapest,
László utca
8.
Tel.:
+36 (99) 371-126, 30. mellék
Duis tincidunt justo id magna
interdum.
Vestibulum
faucibus, nulla in vestibulum
pulvinar,
justo lacus ultrices ante, volutpat tempor quam orci faucibus sem. Maecenas eget nulla vitae urna
suscipit vulputate eget id nibh. Duis ac blandit nisi. Mauris id est dapibus mauris mattis luctus
lobortis et risus. Donec aliquet eget tellus sed fringilla.

TÁRGY: LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISCING

ajándéktárgy terve #toll
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eu condimentum risus feugiat eget. Proin quis sem urna. Morbi nec pulvinar nibh. Nam
tristique eros, vitae mollisfringilla
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in feugiat feugiat. Cras turpis erat, vulputate in ligula ac, volutpat dignissim lacus.
Donec sit amet mi vitae lacus suscipit venenatis. Maecenas porttitor mattis dui, aliquet iaculis
Fertőd, 2014. március 13.justo accumsan eget. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus.

fertőd

Praesent dictum, leo ut condimentum vestibulum, orci quam tincidunt quam, id volutpat tortor tellus
Praesent dictum leo ut condimentum:
in sem. Suspendisse vitae eleifend libero. Phasellus non libero tincidunt ante rhoncus ullamcorper.
Vestibulum gravida est non nisl blandit, vitae congue massa vulputate. Nunc vitae felis non diam
tempor scelerisque quis euismod nisi. Nam et justo quis risus ultricies luctus. Maecenas semper
tristique eros, vitae mollis eros cursus vel.
Nullam Aliquam
massa vulputate
Fertőd, 2014. március 13.
Praesent dictum leo ut condimentum:
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Nullam Aliquam
massa vulputate
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hivatalos levélpapír és fejléc terve (színes és fekete-fehér)
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boríték terve (színes és fekete-fehér)
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Díszoklevél
Fertőd Város Önkormányzata
elismerő oklevelet adományoz

Tóth József
részére

kiemelkedő teljesítményéért és
.
a városért végzett odaadó munkájáért
Fertőd, 2014. március 13.

„A városközpont megújítása Fertődön”
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A városközpont megújítása Fertődö
projekt ismertető

2014. március 6., vasárnap
Kiállítás megnyitója
16.30
Helyszín: Kastély

Kiállítás megnyitója
16.30
Helyszín: Kastély

Készítette: Tóth József

Koncert
17.00
Helyszín: Kastély

Koncert
17.00
Helyszín: Kastély

2014. március 13.

Koncert
18.30
Helyszín: Nagyszínpad

Koncert
18.30
Helyszín: Nagyszínpad

fertőd

Fertőd
Város
Önkormányzata

2014. március 5-6.
2014. március 5., szombat

dr. Csoma Sándor
jegyző

Kocsis Ferenc
polgármester

Kasté lynapok
Fertődön

Power Point prezentációs minta

Utcabál a zenekarral
19.30
Helyszín: Nagyszínpad

Utcabál a zenekarral
19.30
Helyszín: Nagyszínpad

FERTŐDIHÍREK

Korrekt. Hiteles. Tényszerű.

díszoklevél terve

fertőd

A programokra a belépés díjtalan
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a
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Doenim at nunc tincidunt suscipit.
rerit.
nec placerat quis massa in hend
Etiam vehicula risus dolor. Sed urna
et
dolor, fermentum sed orci at, laore

ve
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