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Piaci helyzet:  

A globális audio-video (AV) piacon egyre nagyobb az ismertségünk, elfogadásunk, de a nagy 

multicégekkel kell versenyeznünk valamennyi piacon (rendezvény, irodai tárgyaló, egyetemi 

előadóterem stb.).  
 
A professzionális AV piacon a két globális piacvezető cég (USA): a Crestron és az Extron. 
Elnevezésben és brand színekben (kék) is nagyon hasonlóak. 

 

 
Eggyel kisebb az izraeli Kramer. Sokkal modernebb megjelenés, friss színek, fiatalos. 

 
Szintén kisebb, de szolgáltatásokban erős kanadai cég az Atlona. Erős brand szín a 
narancs. 

 
 
Sok iparági szereplők logóit itt meg tudjátok egyben nézni:  
https://avspring.hu/ 
 
 
Megbízó bemutatása:  

A Lightware egy professzionális AV fejlesztő és gyártó cég, amely 25 éve működik és ezidő 

alatt komoly ismertségre tett szert az AV piacon. A teljes fejlesztés és gyártás 

Magyarországon működik, ezt globálisan európai gyártás-fejlesztésként kommunikáljuk, 

amely számos régióban megbízhatóságot, biztonságot sugall. Növekedésünk ellenére 

megtartottuk családias, barátságos légkörünket, ahová kollégáink szeretnek bejárni. 

Termékeinkkel jelen vagyunk nagy koncertek, rendezvények kivetítőtechnikája mögött, irodai 

tárgyalók konferenciatechnikája, egyetemek, előadótermek prezentációs technikája mögött 

és még sok egyéb területen az orvostechnológiától a hadiiparon át az e-sportig. Stabil, jól 

működő, könnyen konfigurálható eszközeinket szeretik és használják nagy globális cégek. A 

jelátvitelt szinte késés nélkül (0 latency) biztosítják eszközeink. 

Erősségünk, hogy pontosan felmérjük az ügyfelek igényeit és már a fejlesztés elején erre 

fókuszálunk. A végeredmény: az elvárásokon felül működő megoldások. Ehhez teszünk 

hozzá egy személyes, barátságos és gyors reagálású, profi ügyféltámogatást. 
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Feladat:  

A Lightware logója a 25 év alatt nem változott és mára több szempontból is elavult, 

frissítésre szorul. A márkanevet megtartjuk, ugyanakkor nem zárkózunk el a rövidített formák 

használatától sem: LW vagy LWR. 

 

 

Legfontosabb ismérvek: 

1. A talpas betűtől, a szlogentől és a bordó színtől elbúcsúzunk. 

2. Kizárólag a márkanevet jelenítjük meg logóval, amihez később friss szlogen is 

társulhat (nem biztos, hogy fog). 

3. Nagyon fontos, hogy egy friss, modern, mai tipográfiát találjunk.  

4. Egy emblémára is szükségünk van, amit a termékeken, csomagolásokon, leírásokon 

is használhatunk, akár a név nélkül. 

5. Ugyanakkor nem zárkózunk el, ha a tipo önmagában egy markáns, emblémaként 

használható logó. 

6. Mivel a konkurensek közül a már bevezetett piros (bordó) árnyalattal tudunk kitűnni, 

így maradunk ennél a színnél, de valamivel élénkebb formában: 

 

7. Kisarculaton is szeretnénk megnézni. 

8. Egyszínben és másodlagos színekkel is szívesen látnánk. 

 
 
Célközönség:  

Csak B2B kommunikáció. Főleg integrátorok (system designer - kb. mint a nagyker, ők 

értékesítik az eszközöket/rendszereket a megrendelők felé). 



 
 
 
Inspiráció:  

Tudjuk, hogy nehéz megtalálni egy AV technológiai cég egyedi megjelenését, ezért modern, 

absztrakt, kevésbé didaktikus emblémát is szívesen látunk. De ki lehet indulni az 

„európaiságból” (minőségi, gyorsan szállítunk), vagy akár, hogy eszközeink jelet 

továbbítanak A-ból B-be. Utalhatunk a globális jelenlétre is. Fontos lehet az innováció 

hangsúlyozása, hiszen mindent itthon mérnökeink találnak ki és valósítanak meg. 
 

   

   
 
 
Márka jellemzése:  

• innovatív (a jövő feltalálása: többször is megváltoztattuk az AV-szektort) 

• együttműködő 

• európai 

• törődő, odafigyelő 

• őszinte 

• A LIGHTWARE mindig hozzáteszi azt a szükséges pluszt (extra mile), amivel 

támogatja a vásárlóit 
 
 
Stílus:  

• Erős tipo 

• Modern 

• Prémium 

• ALL CAPS 

• Jó embléma (lásd. KRAMER) 
 
 
Kerülendő:  

• kék szín 

• túlbonyolítás 

• ne váljon szét a LIGHT és a WARE 
 
 
Egyéb ismérvek:  



Nyitottak vagyunk további együttműködésre is. A pályázati díj nettóban értendő. 

Számlát kérünk szépen majd a győztestől. 


