A „MÉKISZ tanúsított minőség” védjegy
A „MÉKISZ tanúsított minőség” védjegy megjelenésére,
felhasználására vonatkozó szabályok gyűjteménye

Készítette: Sárhelyi György • Arteria Studio • 2014

444_14_MEKISZ_tAnUSItoVEDJEGY_EMBLEMA_arculati_kezikonyv.indd 1

2014.05.30. 12:56:27

A védjegy elemei
• Felső rész: öt sziromlevél, ami közre fogja az alatta található „i” betű stilizált ékezetét.
• Középső rész: a Magyar Étrend-kiegészítő Gyártók és Forgalmazók Egyesületének (továbbiakban MÉKISZ) már
korábban elkészített önálló védjegye.
• Alsó rész: „tanúsított minőség” felirata két sorban, középre rendezve, Myriad Pro betűtípus, bold
stílussal, kapitális változatban.
• Keret, ha van: folyamatos vonal.
Megjegyzés: mivel a Myriad Pro betűcsalád nem szabadon terjeszthető, a védjegyben szereplő „tanúsított minőség” feliratot
kizárólag „görbévé alakítva” tartalmazhatja harmadik félnek történő átadás esetén.
A védjegy
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A védjegy méretei
Az itt ismertetésre kerülő méret felel meg a védjegy egységnyi méretének, hivatkozása: 1 egység vagy 100%.
Ennél kisebb méretben nem szerepelhet semmilyen felületen!
• A védjegy legkisebb elfogadható magassága, keret nélkül: 10 mm.
• A védjegy legkisebb elfogadható magassága, kerettel együtt: 10 mm.
• A védjegy legkisebb elfogadható szélessége, kerettel nélkül: 10 mm.
• A védjegy legkisebb elfogadható szélessége, kerettel együtt: 10 mm.
• A kereten belüli ábra mérete: számszerűleg nem határozható meg pontosan, mert a tervezés során kialakult
méreteket és arányokat követi.
• A keret vonalvastagsága, 1 egységnyi méretben: 0,65pt.
• A keret kerekítési rádiusza, 1 egységnyi méretben: 1,5 mm.
Megjegyzés: az 1 egységnyi méretű védjegyben található „tanúsított minőség” felirat, „görbévé alakítás” előtti
betűmérete: 4,2pt, a betűk sűrűsége: -15/1000 em, a sortáv 3,9pt.
Megjelenés 1 egységnyi méretben

A védjegy méretezése
Az itt ismertetésre kerülő méretezési szabályok adják meg a további arányok alapjait.
• A védjegy méretezése a torzulás elekerülése végett, kizárólag aránytartó méretezéssel megengedett.
• A kereten belüli ábra és a keret vonalvastagsága méretezés során mindig tartja az egymáshoz való arányt.
• Amennyiben a keret illetve az öt sziromlevél vonalvastagsága a nagyítás után túlzottan szembetűnővé válik,
egyforma mértékben vékonyíthatóak, de ne legyenek vékonyabb, mint a „tanúsított minőség” felirat
betűinek szára.
Példa az aránytartó méretezésre
100%

200%
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A védjegy színeire vonatkozó szabályok I.
A védjegy színei az előre gyártott nyomdai festékekre vonatkozó Pantone színrendszerben definiálhatók.
• Szürke: Pantone Coolgray 10
• Vörösesbarna: Pantone 484
• Vörösesbarna, világosabb árnyalatban I.: Pantone 484, 50%-os telítettséggel (kizárólag a színes logóban
használatos, a stilizált „i” tablettát formázó ékezetének háttérszíneként)
Színminták
Szürke

Vörösesbarna,
világosabb árnyalatban I.

Vörösesbarna

A védjegy színeire vonatkozó szabályok II.
Ezek a kikötések a védjegy alaki felismerhetőségét, szövegelemeinek olvashatóságát biztosítja.
• A védjegy kis méretben való megjelenítése esetén kizárólag egyetlen direkt színt, vagy egy nyomdai alapszínt, a
feketét kell használni.
• A direkt színes nyomás esetén kizárólag a Pantone Coolgray 10 alkalmazható.
• Ha a felület megengedi és a védjegy tulajdonosa igényli, a logó megjelenhet fémes ezüst színben is.
Példa színválasztásra
Pantone Coolgray 10

fekete
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Reprodukcióra vonatkozó szabályok
Az védjegyet kizárólag a MÉKISZ engedélyével lehet reprodukálni. A reprodukció kizárólag az alább felsorolt,
harmadik fél számára átadható állományok valamelyikének felhasználásával engedélyezett.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mekisz_tanusitovedjegy_keret_kerekitett-CMYK.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_kerekitett-CMYK.tif
mekisz_tanusitovedjegy_keret_kerekitett-P.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_kerekitett-RGB.jpg
mekisz_tanusitovedjegy_keret_nelkul-CMYK.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_nelkul-CMYK.tif
mekisz_tanusitovedjegy_keret_nelkul-P.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_nelkul-RGB.jpg
mekisz_tanusitovedjegy_keret_szogletes-CMYK.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_szogletes-CMYK.tif
mekisz_tanusitovedjegy_keret_szogletes-P.eps
mekisz_tanusitovedjegy_keret_szogletes-RGB.jpg

Az állományokat a harmadik fél számára mindenkor a MÉKISZ biztosítja.
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