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Itt az utolsó betűtípusnál elérkeztem egy 
témához.. Ha már hozzányúlunk a 
logóhoz, nem lenne érdemes a grálon is 
változtatni, annak érdekében, hogy 
legalább a digitális felhasználás során 
modernebbnek tűnjön?

Persze létezik olyan betűtípus, 
vagy “frissítés”, ami elviseli a 
jelenlegivel abszolút 
megegyező logót is.

Talán érdemes lenne alul megvastagítani 
és felül tompítani a sarkokat.. Az évek 
során sokszor felmerült, hogy az a két 
“gyenge” pontja a logónak.

Olyan megoldás is 
létezhet, hogy az eredeti 
logóra “építünk” új 
rétegeket.
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