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Pontaqua címketervezés 2022 

KREATÍV BRIEF 

 

Grafikai feladat: 

 

A Pontaqua medencevegyszer család címkéjének megújítása, modernizálása. 

 

Címke megújításának a célja: 

 

• Trendszetter szerep a piacon, egy mindenkinél modernebb, látványosabb címkével kitűnni a 

többi hasonló termék közül. 

• A minőségi címke dizájn által magasabb árazás lehetősége. 

• Informatívabbá tenni a címkét. 

• Vevői igények kiszolgálása: több információ, dizájn, fotó, színvilág, biztonságérzet, könnyen 

érthető szövegek, megfelelő olvasási sorrend. 

• A Pontaqua márka családbaráttá, szerethetőbbé tétele. 

• A Pontaqua 25 éves tapasztalatát, profizmust, minőségét a logóhoz / címkéhez kapcsolni. 

 

Vegyszervásárlás 3 legfontosabb tényezője: 

 

1. Megfelelő címke dizájn 

2. Versenyképes ár; legjobb ár/érték arány érzés 

3. Permanens elérhetőség, állandó készlet 
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Pontaqua címke vs piaci szereplők  

 

Jelenlegi címke dizájn: 

 

 

Polckép: 
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Közép-európai piaci szereplők:

 

 

Egyéb európai medence vegyszerek: 
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A dizájn kialakításának főbb kritériumai: 

 

• A formavilágnak, elrendezésnek, tipográfiának ki kell tűnnie az összes többi címke közül. 

• Nem hasonlíthat a gyógyszerekre, otthoni tisztító és mosószerekre, kozmetikumokra jellemző 

dizájn világra. 

• Medencében fürdő család legyen a központi motívum, akár termékcsoportonként másik 

fotóval. 

• A jelenlegi színkódolást meg kell tartani. 

• Alkalmasnak kell lennie egy nyelvű, két és háromnyelvű verziók mutációjára is. 

• A címke frontjának mérete és arányai nem változnak, két oldalon a most meglévő 

információknak kell szerepelniük. 

• Ne legyen 2-nél több betűtípus, variáns a fronton – a logón kívül. 

• A tipográfia, a szövegméret meghatározásánál, kialakításánál fontos a megfelelő olvasási 

sorrend és a szövegek súlyozása fontossági sorrend szerint: 

 Medence vegyszer (és logó/arculat/összkép/folthatás a polcon) 

 Terméknév (és színkód) 

 Leíró szöveg 

 többi infó 

 

 

Színvilág: 

 

A medence kötődés miatt a kéktől nehéz elszakadni, ez látható a konkurenseknél is. A zöld 

kerülendő, mert az algára utal. 

Javasoljuk a most népszerű antracit (kb. pantone 532; Pantone 19-4007 TCX Anthracite), és a kék 

helyett a türkiz használatát. Jó irány lehet még a navy blue, illetve a konkurenseknél nem használt 

kék árnyalatok olyan színekkel kombinálva, amik kellően eltérővé, frissé teszik az összképet (pl.: 

Pantone 206) 
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Információk a címkén: 

 

Aranyszabály: a Pontaqua címkén ne legyen kevesebb információ, mint a konkurenseknél. 

A címkén rajta kell lennie a Pontaqua logónak. 

A termék neve, alatta egy sornyi magyarázó szöveg kisebb betűvel. 

Szerepeljen rajta, hogy „medence vegyszer”. Akár a logó alatt: „Pontaqua medence vegyszerek” vagy 

angolul: pool chemicals vagy pool & spa 

Szükség van a színkódra: fertőtlenítés (sárga), algaölés (zöld), pH szabályzás (lila), stb. 

1 kg-nak jól láthatóan szerepelnie kell a fronton 

Lehet rajta szlogen is: Pontaqua Csak kristálytiszta medencevízben élmény a fürdés VAGY Pontaqua A 

tökéletesen tiszta medencevízért 

 

Konkurenseknél elismert címkejellemzők: 

 

Összességében a piacon található címkéket elavultnak tartjuk. Látható, hogy komoly tervezési 

munkát a 20-30 évvel ezelőtti indulásukhoz képest nem tettek bele. Semmiképpen sem szabad 

másolnunk megoldásokat, de a tervezés irányához segítséget nyújt néhány jól működő tulajdonság: 

• A Steinbach vegyszerei nagyon népszerűek a szőke nővel a fronton (narancs tetős, szőke nős, 

Pool Pflege feliratos) 

• Azuro: szintén jól megy, a gyerek fotó és az átlátható elrendezés működik. 

• Clearwater: Szép tiszta összkép, színkódolás csíkokkal megoldva a terméknév alatt: rajta van 

minden fontos infó, bár a méretezés, súlyozás, olvasási sorrend nem a legjobb. 

• A Marimex színkódolása, és összképe kiemelkedően látványos. 
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Anyagok a tervezéshez: 

 

• Pontaqua logó (színes vagy fehér) 

• Terméknév: AQUAMULTI 

• Kiegészítő szöveg: hármas hatású kombinált vízkezelő tabletta 

• Kiszerelés: 1 kg 

• Színkód: sárga 

• Címke front méret: 103x128 mm 

• Teljes címke méret: 290x128 mm 

 

Tervezés utáni feladatok: 

 

• kb. 20 mutáció elkészítése front és hátoldal szövegek tördelésével 

• 1-2-3 nyelves biankó készítése a frontról 

• Forrásfájlok átadása: indesign + csatolt képek + betűtípusok 
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