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MAGYAR BOR /  EMBLÉMA KONCEPCIÓ

A Magyar Bor kommunikáció koncepciójának fő fókusza: az egyediség, a változatosság és a személyesség 
megjelenítése. Ennek a koncepciónak a középpontjában az alkotó személy áll. A mindenkori magyar borász, vagy 
a borászat vízióját meghatározó személy, aki személyes borászati és emberi attitűdjével markánsan meghatározza 
a magyar bor jellegét, stílusát. Tehát a mi boraink személyesen olyanok, mint a mi borászaink: mások és mások, és 
pont ebben a sokszínűségükben rejlik az a kiapadhatatlan gazdagság, amely az az értékünk, mely nélkül sok-sok 
egyéni ízzel lenne szegényebb a világ.

Ezt a koncepciót az is indokolttá teszi, hogy egész Magyarországra jellemző általános fajta vagy borászati jelleg nem 
definiálható. Az egyes borvidékek fő erénye a változatosság, mely markánsan összefügg a borász személyével. A 
személyesség másik iránya is pont ezzel a sokszínűséggel függ össze, azáltal, hogy lehetőséget ad a borfogyasztónak, 
hogy megtalálja benne a személyes ízlésének megfelelőt. Itt a borász és a fogyasztó között történő személyes 
találkozások élménye is fontos szerepet kaphat a későbbi kommunikációban. Így ebben a koncepcióban a 
személyességre, a személyes megközelítésekre, a személyes, egyedi jellegre való utalások képezik az elvi alapokat. 
Tehát a borász mint alkotó személy fontossága, a hagyomány mint a személyes tötrénelem, személyes történetek 
folyama, a személyes élmény, melynek az alapja a fogyasztó és a bor vagy a borász találkozása, a sokszínűség, 
mely a fogyasztónak a személyre szabott választás lehetőségét adja. Ezen elvek mentén született a kommunikáció 
fókusz üzenete: magyar bor / személyesen.

Ezekkel az elvekkel szinkronitásban készült el a grafikai arculat koncepciója, melynek kiemelt eleme a logó. Ez két 
részből áll: az egyik egy ikon, a másik pedig a fő üzenet. Az ikon a magyar trikolort jeleníti meg. A választás azért 
erre a szimbólumra esett, mivel ez olyan elidegeníthetetlen elem, melynek használata nem szorul magyarázatra, és 
a nemzetközi protokollban is egy elfogadott és használt motívum. 

Markánsan meghatározta a trikolor jellegét a felhasználási területek változatossága. A trikolor jelleg kiválasztásánál 
több szempontot kellett figyelembe venni, például a már említett boros kapszullát, ahol horizontális sávos elrendezés 
nem tud működni, mivel a kör alapnak mint befoglaló formának nincs egy kitüntetett állása, így a jel válhatna 
más ország zászlójává is. A  koncentrikus trikolornál ez a probléma nem áll fenn. Továbbá a felhasználási területek 
méretbeli változatosságának is meg kellett felelnie, pl. egy 5-6 mm-es kitűző esetében, ahol egy szofisztikáltabb 
motívum kivehetetlenné válhat. Kiemelt feladat volt, hogy olyan jel szülessen, amely megjelenésével erősítheti a 
borok nemzeti beazonosíthatóságát, és később akár védjegyként is használható. A cél, hogy az ikon olyan erős jellé 
váljon, mely a kiegészítő szövegek nélkül önálló márkajelként is működőképes. Ezért letisztultnak, egyszerűnek, 
egyértelműnek és emocionálisnak kell lennie.

A logó stílusa a fő üzenettel összhangban áll, mely üzenet a személyt, a személyes jelleget helyezi a kommunikáció 
középpontjába. Ennek a leképezése például a zöld színű központi elem a logó centrumában, mely visszautal a 
kommunikáció középontjában álló személyre, míg a körülötte lévő piros, ölelő sáv a borra utalhat, ahogy a 
pohárban mozdul. A szöveges üzenet és az ikon szabad kézzel készített jellege is ezt az egyedi és személyes érzetet 
sugallja. Ez a szabadkézi stílus ad a logónak egy képi dinamikusságot, egyedi ritmust, az összkép pedig ezáltal 
nem egy vonalas, uniformizált jelleg, hanem egy izgalmas, élő, változatos és egyediséget sugalló megjelenés, mely 
jól tükrözi és erősíti a kommunikáció fő üzenetét, mely a magyar bort szintén élő, változatos, egyedi és személyes 
élményforrásként mutatja be.
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MONTSERRAT
BOLD / REGULAR

CÍM / ALCÍM Bold / regular allcaps, 
aligned center

Kenyérszöveg regular, sorkizárt

KIEMELÉS bold, aligned center

SZÍNEK
· Kiadványban fekete
· Reklámanyagokon

fekete / arculati szín
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MAGYAR BOR -  ONLINE HIRDETÉS KONCEPCIÓ





GYÖNGYÖS

MAGYARORSZÁG 
BORTÉRKÉPE
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Pantone 376 C
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C: 70 M: 40  Y: 20 K: 60

Pantone 432 C
a Magyar Bor Arculati Kézikönyvnek megfelel minden olyan térkép, amelyet az Agrárminisztérium a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.-vel előre 
egyeztetett módon közzétesz a boraszat.kormany.hu/arculati-terkep oldalon


