
Műszer Automatika Cégcsoport 
Arculattervezési pályázat


Cégcsoport arculatának megújítása, kiegészítő díjazás, további munkák


Piaci helyzet: 
A Műszer Automatika Kft. független gyártó és szolgáltató társaság Közép-Kelet Európában a 
vasúti biztosító és az ipari biztonságtechnikai berendezések piacán. A folyamatos innovációs, 
kutatási és fejlesztési tevékenység eredményeképpen a cégcsoport több területen is piacvezető 
szerepet tölt be Magyarországon. Tevékenysége immár 35 évre tekint vissza.


Megbízó bemutatása: 
Cégünk ipari, illetve építőipari területen fejt ki széleskörű tevékenységet. Az áttekinthetőség 
érdekében a különböző profiljainkat megoldás centrumokba szerveztük. A centrumok 
tartalmazzák a konkrét tevékenységet, ezen belül a termék előállítást és szolgáltatásokat. 

A cégcsoportban tevékenykedő önálló cégek szoros együttműködésben az alábbi megoldásokat 
nyújtják ügyfeleinknek:


1. Biztonságtechnikai megoldások centrum 
I. Közlekedésbiztonsági megoldások

II. Élet- és vagyonvédelmi megoldások


2. Innovatív energetikai megoldások centrum 
I. Modulház rendszer

II. Hővédelmi megoldások

III. Innovatív fűtésmegoldások


3. Kötött-pályás közlekedésautomatizálási megoldások centrum  
4. Fa- és fémmegmunkálási megoldások centrum  

A megoldáscentrumok szervezését lásd a mellékelt szervezeti ábrán.


Bővebben a vállalat Wikipédia cikkében: https://hu.wikipedia.org/wiki/Műszer_Automatika_Kft.


Meglévő weboldalaink néhány elérhetősége:

• http://www.muszerautomatika.hu

• http://www.gazerzekelo.hu

• https://www.manti.hu

• https://www.maumik.hu

• http://www.cellmodul.hu

• http://www.rwt.hu


Feladat: 
A pályázatunk általános céljai és elvárásaink:

• azért szeretnénk arculatunkat megújítani, hogy a cégcsoportban müködő cégek és azok egyéni 

önképei helyett, az arculati hangsúlyt a cégcsoport megoldásaira helyezzük

• fontos feltétel a 35 éve meglévő cég logónk változatlan alkalmazása (a logóhoz kapcsolódó 

felirat, és annak betűtípusa megváltoztatható)
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• a két domináns alapszínünk (piros, kék) megtartása szintén fontos, de ezek természetesen 
kiegészíthetők


• a sikeres pályázat eredményeként létrejött arculati elemeket a jövőben offline és online 
felületeken is alkalmaznánk


• nagyon fontosnak tartjuk, hogy ügyfeleink az új arculati rendszerben biztosan és egyértelműen 
rátaláljanak az őket érdeklő megoldásra


• az arculati rendszerben jól megkülönböztethetőek legyen cégcsoportunk megoldás 
centrumai, ugyanakkor az alkalmazott elemek tükrözzék összetartozásukat is.


• fontos, hogy a megoldás centrumok változása (bővülés, csökkenés) esetén is használható 
maradjon az arculati rendszer


• a konkrét feladat a Műszer Automatika Cégcsoport kiterjedt arculatának létrehozása, amely a 
későbbiekben felhasználható a cégcsoport teljes önképének megújításához


Összefoglalva: szeretnénk létrehozni egy átfogó, a különböző cégcsoport tagokat és azok 
tevékenységeit felismerhetően összekötő arculatot, amely felhasználja a meglévő cégcsoport 
logót, valamint alapszíneket. Mindazonáltal modern, letisztult és egyértelmű "egységet" fejez ki.


Célkitűzés: 
A cégcsoport arculatának megújításával az a célunk, hogy ügyfeleink, partnereink, 
versenytársaink és a tevékenységeink iránt újonnan érdeklődők egy nagy hagyományokkal 
rendelkező, tőkeerős, innovatív, modern vállalkozás önképét lássák.


Médiaterv: 
Az arculati elemeket többek között az alábbi hordozókon szeretnénk használni:

• weboldalak

• névjegykártya

• levélpapír (Word sablon)

• borítékok

• prezentációs sablon (PowerPoint)

• elektronikus levélsablon

• promóciós tárgyak

• irányító és felirati táblák

• roll-up és egyéb kiállítási hordozók

• gépjárműgrafika


Az elkészült elemeket szerkeszthető (vektoros, .ai) és képi (.jpeg, png...) formátumokban is 
szeretnénk kérni, alkalmazott színkódok, betűtípusok megadásával - arculati kézikönyvszerű 
formában. Fontos, hogy a felhasznált betűtípusok kivétel nélkül tartalmazzák a magyar abécé 
összes betűjét.


Márka jellemzése: 
Hosszú évek óta a Műszer Automatika márka megbízhatóságot, és rátermettséget képvisel a 
piacon, korszerű és műszakilag minden esetben helytálló termékpalettával. A vállalat 
biztonságtechnikai centrumának mottója: "Innováció az Ön biztonságáért!"




Stílus 
Ezzel kapcsolatban semmi korlátozó vagy irányadó elvárásunk nincs, várjuk a kreatívok 
megoldásait.


Kerülendő 
A jelenlegi felépítésünk és tevékenységeink esetleges változásainak arculati szempontból történő 
korlátozása.


Egyéb: 
Az elmúlt évek során többször próbálkoztunk dizájn cégekkel, de a végén mindig azt vettük észre, 
hogy nekünk kell "kreatívoskodni" az elfogadható eredmény eléréséhez. Ezt most szeretnénk 
elkerülni, azonban minden felmerülő kérdésre részletesen, pontosan és gyorsan válaszolunk. A 
projekt további lépcsőiben is szeretnénk a jó teljesítményt nyújtó kreatívokkal együtt dolgozni.



