
Szubjektív történelem: 140 embléma, és legalább ennyi év. 
Vállalatvezetés és vonalvezetés. Örök hőskor: több, mint logók, 
több, mint termelőeszközök, és több, mint az őket működtető 
emberek együtt. A 140 nagyon rövid és szükségszerűen 
szubjektív, ahogy a kedvenc könyvek, kedvenc színészek 

listája is az lenne. Minden valamirevaló márkának van akkora 
múltja, ami emberöltőhöz mérhető. Némelyik több emberöltő. 
Minden történet különleges és szerethető: mindben van kaland, 
kockázat, dráma – és a kalandban, drámában rejlő igazság 
kiderüléséhez évtizedek szükségesek. Mindenki sokezer 

márkát ismer és használ, teljességre nem törekedhetünk. 
Amire vállalkozni lehet, felvillantani egy saját világot, ami több 
divatnál, ami determinálja a kort, amibe születtünk. Sokaknak 
a vágyak és mesék birodalma marad egy életen át, másoknak 
életre szóló társakat, a megbízhatóság letéteményeseit jelenti.

Rövid márkatörténet

Yamaha először 
hangszerjavító volt, majd 

hangszerkészítő, és 
fémöntvényeket tett 

zongorákba. Ezen buzdulva 
fel, kipróbálta 

a motorblokkgyártást, 
váratlan sikerrel (világbajnoki 
arany, 1963, belga MotoGP, 
250cm3). Jele a tradicionális 
japán mon-jelek logikájára 

épül. És mik ezek, amik 
minden motortankjuk oldalán 

is ott vannak? Hangvillák.

Az Orion a Wolframgyárból 
lett, így egy izzószál látható 
a logóban. A szétsugárzó 
adás art decós, archaizáló 

fejei mulattatók és 
ünnepélyesek is. A vállalat 

máig él.

 Méltóságteljes, 
szimmetrikus, grafikailag 

izgalmas rádiótípusaiból egy 
1958-as darab. 

Az 1866-ban regisztrált üzem 
ragaszkodása a szeceszió 

előtti logóhoz a „whiskey” és 
a „régi” egymásra-erősítése. 

A fekete alapszín az íz 
mélységét és a régi hordókra 
írt krétafeliratokat sejtteti.

Maga Coco Chanel tervezte 
saját logóját, ami övcsatként 

is jól működik.

„Több doktor szív Camelt, 
mint bármi más cigarettát” 

(1946-os szlogen).
Az előrecsomagolt cigaretta 

első fogalmazója.

26. 1905 k. 27. 1925 28. 1913 29. 1925 30. 1927

Nukleáris méréstechnika 
1920 óta – magyar cég.

  Ma egyik termékük egy 
16 tonnás aknaálló harci 

jármű, a Komondor.

A Bauhaus egyik első logója, 
a kísérletezés szimbóluma.

  Konstruktivista 
kompozícióba foglalva érezhető, 

hogy a mozgalmi jelleg, 
a festőiség voltak a fő készítési 

szempontok. (J. Schmidt, 
A Bauhaus Poster, 1925)

  Huszár Vilmos, 
De Styl kopf, 1917

Anyagtechnológia, 
a Dupont partnercége, a világ 
3. legnagyobb vegyivállalata.

A rombuszba feszülő 
Copperplate betű viszolygást 

kelt, mindamellett a régi 
megoldás régi cégre utal.

  Az 1984-es bhopali 
vegyiüzem tragikus 

gázszivárgását a cég nevével 
hozták összefüggésbe 

a helyiek, tiltakozásuk jeléül 
született ez:

A világ talán legjobb sörének 
tervezetlen és tervezhetetlen 

kiindulású betűi 
mégis barátságosak.

W. W. Hodkinson, Hollywood 
egyik alapítójának firkájából 

lett a Paramount logó.
A lenti verzió 1994 óta van 

használatban. 

21. 1851 22. 1914 23. 1920 24. 1920 25. 1918

A szárnymotívum három 
luxus-sportautómárkánál 

jelentkezett, szinte 
egyszerre: 

 Jaguar, 
Aston Martin,

 Bentley. 

Aston: szárny + logotípia. Az 1838-as alapítású cégnek 
Egerben is volt gyára 

a 19. sz.-ban.

Vauxhall-griff. Az angol cég 
1904-ben gyártotta az első 
autót. A griffhasználat az új 
logókban mára szinte kihalt, 
Budapest címere őrzi még.

 Vízhőfokmérő és 
orrembléma egy 1921-es 

modellről.

A Krupp acél varratmentesen 
hegesztett vonatkerekekről 
lett először híres, a három 

karikát az igazgató 
„tervezte”.

36. 1930 37. 1925 38. 1925 39. 1875 40. 192231. 1920 32. 1920 33. 1924 34. 1936 35. 1904

Ő nem csak sétált, de így is 
hívták. Ez a leleményes 

kontúrvonal az 1877-ben 
bejegyzett védjegyű cég 

1908-ban készített reklám-
karikatúrája alapján készült.

Az 1876-os alapítású cég 
1907-ben vezette be a Persil 

mosóport.

 Mai Henkel logo.

A korszellemről sokat elárul 
egy szigorúan szerkesztett 

harang rajza.
Ez talán minden idők 

legkeményebb és legszomorúbb 
olimpiai jele.

 Jesse Owens 
megszeppenten áll a 100m-es 

síkfutás bajnokaként 
a dobogón, 100 000 
barátságos náci közt.

Az olimpiák emblémái fontos 
mérföldkövek a logók 

történetében. Az 1924-es 
párizsi olimpia jele.

 egy olimpiai 
érem ekkorról.

A General Electric szecesziós 
logója szinte eredeti 

állapotában maradt meg.

A hőskorban az AEG-nek 
néhány éven belül sokféle 

logója született – gyönyörű 
alkotások, de a dömping nem 

a következetesség jele. Az 
AEG elektomos eszközök 

legendásan jó minőségűek. 

  Két mai, szintén 
háztartási eszközöket gyártó  
cég logója: a Miele is 1907-es 

alapítású, a WMF logója is 
ekkorról datálható.

A bolognai Piazza Maggiore 
Neptun-szobrának szigonya 
(trident) ihlette az emblémát.

  Ez a szigony ma is pont 
ugyanaz. 

A Fiat száz év után visszatért 
a szecessziós alapízű 

logóbetűhöz.

 Mai Fiat logo.

Az autó eszményeinek 
kialakulása előtti bölcs 

semmitmondás jele.

 Kultusznyitány: 1964-ben 
a Ford Mustang korszakot 

nyitott az autók történetében, 
ez volt az amerikai válasz 

a sok szép európai 
sportcoupéra.

11. 1920 k. 12. 1907 13. 1920 14. 1904 15. 1907

Robert Bosch egy igazán 
unalmas műszaki ábrát 

választott.

 Mai Bosch logo.
 1910 k., Gyújtásreklám

A Pepsodent fogkrém 
eredetileg pepszint 

tartalmazott.

 Mai pepsodent.

A német légitársaság első 
darva a cikornyás és 

tapogatózva haladó tervezői 
miliőben ufóként hathatott. 
Száz év alatt szinte semmit 
nem változott: egymásra 

vetítettem őket. Az alsó a ma 
használatos Lufthansa logó.

A Bauhaus idején kitalált, 
mértaniasan suta betűk ma 

luxust, veretességet 
jelentenek. 

  embléma-szobor formájú 
parfümpalack.

A Siemens mai logótípiáját 
ez a markáns, szinte durva 

jel előzte meg.

 Mai Siemens logo.

16. 1918 17. 1899/1925. 18. 1918 19. 1913 20. 1919

Meissenben 
a 18. sz.-ban már használták 
ezt az összeérő két kardot, 

amit jól lehetett 
hajszálecsettel a porcelánra 

pingálni, és bár minden 
edényen nagyon hasonlóan 

nézett ki többszáz évig, 
mégsem volt ez logó. 

Ma már az.

  kézzel festett jelzés.

Strauss vászonnadrágokat 
készített San Franciscoban. 

A szegecselés miatt kopásálló 
munkaruha tette híressé, 
a drámai gatyaszaggató 

jelenet jóval tovább élt és él, 
mint az a kor, amikor ez volt 

Strauss mesterjegye.

Vasúti emblémák – 
a talpnélküli betűtípusok 

markáns előfutárai.

  Térképborító 
1946-ból.

Kard, metszőolló, ásó, 
végül borotva.

   bemart Wilkinson 
védjegy kardon. Korabeli 

logójuk a mai logó is.

A San Franciscót 
St Louisszal összekötő vasútvo-

nal társaságának logója.

  Vasútreklám 
a 19.sz-ból.

A Bacardi első denevére: 
az üzemben a hőskorban sok 
denevér dézsmálta a cukoril-

latú cefrét, végül ennyire 
megbarátkoztak velük. 

 Az üzem bejáratának 
mókusfejű üdvözlőszobra

6. 1851 7. 1890 8. 1920 k. 9. 1872 10. 1865

A P&G a világ egyik legnagyobb 
FMCG vállalata, a holdat máig 

megtartotta. A holdas fejet 
sokan sátáninak tartották, a fej 

ma már nem a logó része. 

 korai emblémás 
csomagolásuk, 

 mai logó.

A Bayer Gyógyszergyár 
vezette be a Heroint 1898-

ban. A szintén ezidőtájt 
bevezetett Aszpirin máig az 

egyik legismertebb gyógyszer.

 gyógyszeres üveg.

Bréma sörmárkája. A cég 
1987 óta híres 

képzőművészekkel terveztet 
idényjellegű sörcímkéket.

A Twiningsé a legrégebbi, 
változatlan formájú 
kereskedelmi logó. 

 családjuk címere.

Az 1862-es alapítású UBS 
bank „cégére” nem változott.

A három kulcs: 
magabiztosság, biztonság és 

diszkréció.

 A kétkulcsos jelek 
szimboliája ősi (pl. Szent 

Péter kulcsai), a három így 
kedvező, privilegizált helyzet 

a banklogó számára.

1. 1851 2. 1904 3. 1874 4. 1872 5. 1787

A Ferrari állítólag 
Stuttgartból, a Porsche 

emblémájáról vette át fekete 
lovát, a Porsche viszont 

Stuttgart város címeréből.

Porsche nem csak 
a sportautót, hanem 

a Porsche Designt is jelenti: 
napszemüveg, fúrógép, 

szánkó, öngyújtó, pipa, bicska 
és biliárdasztal. 

 PD logo.

Art Paul, 
a logó tervezője nem tartotta 

túl sokra művét, szerinte 
a nyúl humoros szexuális 

asszociációkat kelt. 
A márka 2016-ra 

intellektuális irányba 
tolódott el.

 márkalényeg egy 
termékben, „romlás virágai” 

playboy-csipkefülek. 

A Helsinki olimpia emblémája, 
és kellemesen szögletes 

formavilágú érme.

A Batman logo 1940 óta 
legalább számtalanszor 

változott, ez a filmadaptációk 
egymásra ígérése miatt is 
szükséges változtatgatás.

 a 2011-es verzió.

61. 1947 62. 1954 63. 1953 64. 1952 65. 1963

A Motorola-logó 
emlékeztet korabeli 

progresszív vasbeton 
építményre is. 

Előretekintés, dinamika 
van benne.

 2016-os wireless 
headset, vízálló és 

vagány.

Dupont-os nagyítóeffekt 
(107) hazai példája.

 Közért-cégér, 
Budapest, uszály utca.

A mai magyar élelmiszer-
üzletláncok emblémái 
nyomába sem érnek 

elődjeiknek.

 a csemegekosár az 
1924-ben a Meinl számára 

tervezett kávéfiú-logó 
veretességéből őrzött meg 

valamit (tervező: 
Josef Binder)

Tervező: Vivarelli.
A mértaniasság passzolt egy 

világmárkához.

 a legkorábbi logotípia és 
a mai teljes forma.

A Zwilling fémjel/logó 
szögletessége a kés élességét 

sugallja.

  egyik korábbi fémjel.

66. 1952 67. 1947. 68. 1955 69. 1969 70. 1962 

A Canon és a Sony szinte 
egyidősek, mindketten 

multimédiával foglalkoznak, 
gyorsan változó, óriási 

palettával. A Canon mégsem 
változtatja a logóját, 
 a Sony viszont önálló 

terméklogókat is létrehoz. 

 a Sony logotípia, és a hozzá 
köthető terméklogók.

Mechanikus, zömök, 
gyönyörű. A 2015-ös hatton 
gardeni nagy ékszerrablás 
legfontosabb eszköze egy 

HILTI berendezés volt. 
A Szajré c. filmben (Frank Oz, 
2001.) Robert De Niro szintén 
Hiltit használ kasszafűráshoz.

A bőrápoló krém 59 óta 
használja a szögletes betűit.

Az 1907-es alapítású 
vállalat barna járműveken 
szállít csomagokat, mert 
barnán nem látni annyira 

a sarat. 
És ne mai, aszfaltozott 

utakra gondoljunk.

 a UPS futárkocsija 
1921-ben Ford 
T-modell volt.

71. 1960 72. 1959 73. 1961 74. 1956 75. 1955

Az Eurostyle Bold Extended 
font a műszaki termékek 

időtállóságát jelzi: az akkor 
újdonsült betűvel írt logotípia 
semmit sem változott. A két 
alsó felirat: fent a Linotype 
font változat, lent a logó.

A Macdonalds antinómiája: 
bájosan gyerekbarát és 
hosszútávon ölni képes. 

A gyors és egyszerűen élhető 
élet jelképe, vagy a bután 

táplálkozók jele.

 a dagadt-logoátirat 
forrása: 

http://www.maentis.com

A legjellemzőbb Kodak-jel – 
a digitális korszak már nem 

az övék. K-fénykéve.

 Kodak rollfilm 1888-ból.

Az F1-es 
fekete-arany 
LOTUS 72-est 

Fittipaldi vezette.

 ekkoriban tértek át 
a versenyautó-tervezők 

a szivaralakról 
a szögletes-lapos formákra: 
az arany szegéy, akárcsak 

a lovasfogatokon és 
a cigarettásdobozon, 

gyönyörűen kihangsúlyozza 
a jármű alapformáit.

A hideg narancsszín Agfa-
logó egy megkerülhetetlen 

technológiai állomást 
jelentett 

a médiatechnológiában.

 1880-ban ők voltak 
a legjobbak: Agfa 

„fényérzékeny 
szárazlemezek” címkéje. 

76. 1971 77. 1970. 78. 1968 79. 1974 80. 1973

A Nike ezért a kis pipáért pár 
dollárt fizetett a tervezőnek. 
Mert mi vajon szeretnénk 

sokat fizetni egy nyavalyás 
kis pipáért?

 a márkalényeg inkább az 
örök kísérletezőkedvben, 
a szélsőséges technológiai 

merészségben van (a 2016-os 
milánói Design Week egyik 

kiállított prototípusa).

A feltaláló ács volt, és 
fakacsákat készített 

gyermekeinek, miután felesége 
meghalt. A cég naggyá 
válásában valószínűleg 

közrejátszott a dán néplélek, 
a részletek és a rendszer 

együttlátásának képessége.

 A sematikus ábrázolás 
kiválóan alkalmas képi 

elbeszélésre: itt Mózes látható, 
feleségével és gyermekével 
(www.bricktestament.com) 

Hans Beck 3 évet töltött el 
egy modulrendszer szerinti 
játékfigura megtervezésével. 
Pár év alatt világhírű lett.

 a figurák és a font 
vonalvezetése szoros 

harmónioában vannak.
 a reformáció 

évfordulójára készült 
Luther-figura.

Nem logó, hanem piktogram. 
Nagyon jól sikerült… kár, hogy 
nem szabad versenyhelyzetben 

kellett ellátnia minősítő 
funkcióját. Még 

háromszöglogók: a 110., 
Google Drive, Mitsubishi.

 a három egymásba fonódó 
háromszög jelét a germán 

mitológiában sokfelé találjuk, 
Odin istenséggel összefüggésben 
a neve Valknut. A Triskelion, a 
Tree hares szimbólum szintén 

háromszögezősek.  

Az eredetileg 1922-es 
fotókémiai üzem. Maga a név 

legenda, a legjobb magyar 
képarchívum logója az 

eredetit idézi: 
www.fortepan.hu

81. 1971 82. 1973 83. 1974 84. 1967 85. 1974

Saul Bass a logotervezés egyik 
alapfigurája. A Warner 

Communications logója szinte 
semmit nem változott a kezdet 

óta, de a többi logója is 
időtállóságáról híres. Talán ő 

volt a valaha legtöbbre 
beárazott tervező. 

  a Warner Bros. „szecessziós” 
mai logója. 

A nemzetközi 
gyermekszervezet alaplogója.

 2013, Zero Awards: 
a vietnámi Unicef az 

országban tapasztalt kiugró 
gyermekhalandóság miatt 

alapított szervezetének logója 
– a cél a vietnámi elit 

adakozókedvének felélesztése.

Zseniális opart logó 
Lance Wymantől.

 a geometrikus, szemet jojóztató 
hatásról megoszlanak 

a vélemények,’68-as geometrikus 
oroszlánja viszont máig 

meghódítja a szívet. 

Az 1958-ban alapított 
pálcikás bonbon-gyár első 
logótervezje Salvador Dalí 

volt. „Kerek és 
hosszantartó” – ez volt 
a szlogenje. A Mentos is 
a cégcsoporthoz tartozik.

 1988-ban tervezték át. 
A forma tekintettel van rá, 
hogy a gömbbé csomagolt 
cukorgolyók virágkontúrja 

jól mutasson. 

A Pepsi logója erősen 
hasonlított a Coca coláéra, 
a markáns szakítás a 19. 

század betűivel egy merész 
és egészséges logóval 

következett be.

86. 1969 87. 1971 88. 1972 89. 1975 k. 90. 1968

A CBS-logó az 50-es évek óta 
ilyen, de más-más mértani 

hangsúlyt kapott az 
ábrázolási módok szerint. 
William Golden tervezte az 

eredetit, Didot betűvel 
1951-ben. 

 Szintén 1980 a CNN 
hírcsatorna alapítása, ez 
a csíkos-szalagos tervezői 

attitűd időszaka. 
 a BASF izgalmas, 

spirálos logója a 80-as 
évekből.

Via Rail: kanadai 
vasúttársaság, tervező: 

Burton Kramer,
www.viarail.ca

 a váltónál elágazó sínek, 
középpontos szimmetria, erő. 

Logózott szerelvény.

A heroizmust és szecessziós 
alapízét is megtartotta 
a hatvanas években 

véglegesült logó.

 motorversenyző 1916-ból.

A hippi-oroszlán pszichedelikus 
megjelenése hiánypótló volt 

a 70-es években. A jégkrémet 
később újragyártották.

 2015-ben lehetett kapni, 
a 70-es évekre a Sinaloa 

boney’m-es fontjával 
játszottak rá. 

Logó és mutációk: az MTV úttörő 
szerepe a különleges 

logóátalakulásokban, animált 
logóban vitathatatlan.

 kövér, vicces, élő, újhullámos! 
Címlapon az MTV grafikusa 

1982-ből – a Manhattan Design 
forradalmasította a vicces 

logomutációkat.

91. 1965 92. 1977 93. 1981 94. 1976 95. 1980

Az 1866-ban alapított 
ludwigshafeni szódagyár 

mai logotípiája,

 korabeli címere, és 
festőszerük címkéje.

Az 1909-es Texaco logó igen 
csúf volt, viszont ennek az 

1959-es töltőállomás-
grafikának a betűi és formái 

kiegyensúlyozottak és festőiek. 

Vörös logók. A 3M Company 
1902-ben csiszolóanyagokkal 

kereskedett. 1980-ban 
kezdték forgalmazni 

a post-it-et. 

 A pixelek reneszánszában 
a postit-művészet divatba 

jött.

A 76-os olimpiát Montreálban 
rendezték. 

   az 1980-as Moszkvai 
Olimpia piktogramjainak 

tervezője Nikolai Belkov volt, 
szép és szigorú 

modulrendszert használt.

 Patrick Seymour fontját 
ez a logó inspirálta:

96. 1985 97. 1981. 98. 1978 99. 1976 100. 1980

A tibetben és Ausztriában 
alapított cég egyik első piaca 
Magyarország volt, a „Red 
Bull Szárnyakat ad”-szlogen 

mellett a veszélyes, bevállalós 
habitus a márkalényegük. 

  Red Bull Skydive.

A Burger sokáig ilyen 
szimmetrikus volt, a betű 

korábban a ketchupot 
éreztette. Az új, 

bebillentett és dinamizált 
logó kék íve 

a gyorsaságra (körbefutó 
mutató) is emlékeztet.

A Lévistől már ismert csúcsos 
gatyaszár-ív. A fiatalosság 

szimbóluma. A korszak másik 
farmermárkája a rivális Guess.

  A Guess stencilszerűen 
mellérendelt hatású, 

karakteres logója 1984-ből.

Alan Turing, az évszázad 
matematikusa almába 

harapott, és meghalt. Newton 
is almával elmélkedett. Rob 
Janoff, a Mac-logó tervezője 

tagadja, hogy köze lenne 
mindezekhez. „Azért van 

beleharapva, mert különben 
cseresznyének is vélhetnék.” 

Ez az első, szivárványos 
almás logó a személyi 

számítógéphez való közelítés 
új módját ízlelteti meg, ezzel 
önkéntelenül is titokzatos és 

elérhetetlen érzést keltve.

A Szöuli olimpia logója. 
A harmóniára, a centrifugális-

centripetális erők 
kiegyenlítettségre – és 

Koreára is utal.

101. 1987 102. 1987 103. 1994 104. 1977 105. 1988

Sűrített levegős 
szerszámok-eszközök. 

 a CP korábbi logója 
az 50-es évekből.

A világ legnagyobb 
autógyártója (2012) Helvetica 
betűt használ. Akkor lesz egy 

japán logó „eredetivé”, ha 
szimmetrikus lesz. Az Iszlám 
Állam csak a Toyotát szereti. 

Saul Bass Avery-logója ma is 
ugyanez, nem avul.
http://annyas.com/

saul-bass-logo-design-then-
now/ 

  a tervező.

Invenciók az 
anyagfejlesztésben.

A cég 1802-ig vezeti vissza 
a történetét. Az ovális logót 

1907 óta használják.

 céges képeslap a 20. sz. 
elejéről.

Nest=fészek – az első „logó” 
egy családi címer volt, 

közepén madárfészekkel.

 az eredeti címer, kicsi és 
szerény madárral.

106. 1988 107. 1984 108. 1989 109. 1989 110. 1975

Ma már az ORACLE része, 
az IT-iparágra, hardverekre 
emlékeztet a központosan 

szimmetrikus felirat. 
Középpontos szimmetriára, 

azaz svasztika-logikára 
még példa a VW korai 
logója (45) és a Kiváló 
Áruk védjegye (84).

Az örök vetélytársak. 
Kerékpáriparban a japánok 
(Shimano) a műszakias, az 

olaszok (Campagnolo) 
a szenvedélyes eszméket követik. 
A Shimano, ahogy a japán cégek 
sokszor (lásd Yamaha, Sony...), 

foglalkozik valami nagyon mással 
is, horgászeszköz-gyártással, 

többek között. 

  A Campa korai logójának 
c-jében levő vízszintes vonalka 

örökérvényű találmányukra, 
a gyorsszárra utal, a kerék egy 

mozdulattal való rögzítésére. 

  Másik C-s szárnyas kerékpáros 
logó a Cinellié.

A barcelonai olimpia 
logóját és figuráját 

Javier Mariscal tervezte.
http://www.mariscal.com

  A kabalafigura Cobi volt.

Naganoi olimpia. A logó egy 
olyan virág, aminek minden 
szirma egy-egy téli sportág 

rajza.

  japán kalligráfiát idéző 
piktogramok.

111. 1990 112. 1987 113. 1974k 114. 1992 115. 1998

A Google őrült ötlete (lemásolni 
az internetet) egy erőmű 
méretű szerverhálózatot 
hozott létre. A vizuális 

kommunikációban pedig 
született egy új szó, google 

doodle, a műalkotássá 
önállósult logomutáció.

A Google szolgáltatásainál már 
nem érdemes logóról, csak 

ikonról, piktogramról beszélni, 
az alkalmazások nem láthatók 

egyéb környezetben, mint 
a képernyőkön. 

Az internet hőskorának 
legfontosabb böngésző 

szoftvere az Explorer volt.
A Microsoft rendszer először 
nem is írta ki a nevét, csak 

annyit: The internet.

Az Internet Explorer 
a Microsoft terméke. 

A négyes osztatú Windows 
varázsszőnyeg-jele 

a PC-Mac verseny egyik 
stációját emblematizálja, 
amikor még nem voltak 

egyértelműek a preferenciák.
Sokak szerint lehulló, 

széteső zászlóra emlékeztet, 
ma már csak 4 színes 
négyzet maradt a logó.

Nagyítós logó példája 
(a 67., 107. mellett)

  Ő HillyBilly, az üdítő 
„reklámarca”, aki azt 
mondja (1973-ban): 
„Megcsiklandozom 

a beleidet!” A ’89-es 
Mountain Dew logó talán 

a legtöbbet torzított: 
mintha egy cseppen át 
néznénk, dinamikus, 

játékos.

A Nokia konszern 
papíriparral, gumival és 
telekommunikációval is 

foglalkozott már. 

A Nokian gumiabroncsgyár 
önálló cégként vált ki belőle.

116. 1997 117. 1997 118. 2001 119. 1989 120. 1990

Obey egy énmárka, 
Shepard Farley művészete 

köthető hozzá, a gördeszkás 
és a street-kultúra egy 

grafikailag is méltányolandó 
manifesztuma.

 plakát

Az 1919-es alapítású Citroen 
felirata 1925 és 34 közt az 
Eiffel tornyot díszítette. Mai 

plasztikus logójuk – 
a Renaultéhoz hasonlóan – az 

autóval egybeértendő 
szoborként hat: a logó valódi 

térforma.

Az athéni olimpiai kabala 
kiindulópontja az Athéni 

Nemzeti Archeológiai 
Múzeumból ez az agyagfigura 

volt.

Példa a torzított háló 
tervezői divatjára. 

Más példák: Walkman 
(75), Unicef Zero 

Awards (89). Hasonló 
divatirány a dotted 

logo, bármi kirakható 
vonalasan ritmizált 

pontokból.

 a Wacom logója 
ebből a korszakból.

121. 2000 122. 2005 123. 2009 124. 2004 125. 2006

A Michelin ezt a képtelen ötletet, 
hogy gumiköpenyekből rakjon össze 

emberkét, 1898-ban tűzte zászlajára. 
Fent a felirattal összeforrt, 1998-as 

változat.

  a thaiföldi figura az ottani szokások 
szerint tartja a kezét. 

   1907: szivarral és pezsgővel. 

A sok és sokféle közösségi 
oldal vetélkedéséből kikerülő 
győztes úgy tűnik, hosszú 

időre határozza meg az online 
közösségi társadalmat. Maga 
a pozitív attitűd (like-gomb) 

mém lett.

Tisztaság, átláthatóság, 
bárányfelhők – és heroikus 

küzdelem 
a telefontársaságok 

leváltásáért.

 Skype-ikon-verzió.

Később Telenor. 
Design: Wolff Olins

 AOL: őtőle egy másik, 
forradalmi logó, már-már 

elszakadás a logótól, a negatív 
tér arculata.

Az egyik első, eleve 
színárnyalatos-

színátmenetes logó.

 Azért mégis 
létezik egyszín-
változat is – 

a színes ismerete 
nélkül nem túl 

vonzó.

126. 1994 127. 2000k. 128. 2006 129. 2007 130. 2010

Talán a legtöbbet kritizált, 
legtöbb érzelmet felszabadító, 

behúrozott olimpiai logó 
(Tervező: Wolff Olins).

 bepillantás 
a logókoncepcióba.

Egy nyitott-zárt O-betű. 
Aposztrof, csepp, beáramlás, 
beszédbuborék. 1997-ben 

a Saatchi and Saatchi 
tervezte az eredetit. 

 Illusztráció: nem az utóbbi 
időszak talán legsikeresebb 
logójának mutációja, hanem 

az a „4G-tájkép”, amit 
a PocketRocket készített.

A karikák közti összefüggés: 
4 gyár fúziójából lett az Audi.

A Prada csillagát 
Miuccia Prada vezette újból 

magasra, inventív hozzáállása 
vagánnyá tette a márkát. 

 az eredeti logó 1913-ból.

A „xerography” kifejezést 
1948-ban a cég vezetői 

a görög szavakkal mondott 
„száraz írás”-ra vezették 

vissza.
A korábbi cégnevet, 

a Haloidot pedig Xeroxra 
változtatták. 

Híres logójuk a 94-ben 
készült pixeles változat volt.

136. 2012 137. 2006 138. 2009 139. 2008 140. 1990

Alappélda, hogy egy cég 
a saját rövidített becenevét 

választja hivatalos névnek. Az 
Ex negatív betűközében nyíl 

látható.

 Fedex kontra DHL, 
Járműgrafikájukon ez 

olvasható: Fedex always first.

Márkalényeg: a cudar idő 
elleni védelem. A második 
lépcsőfok: a luxus felé való 

nyitás.

 ferdén vágott H-k 
megoldása sportcipőn.

Carol Twombly 1992-ben 
tervezett betűinek, 

a Myriadnak dicsősége 
minden új Apple-termék, 

amelyek egyszerűségükben és 
kitaláltságukban eme betűk 

szépségét is hordozzák.

A CAT a világ egyik 
legsokágúbb cége, erényt 

kovácsolt a bumfordiságból. 
A hernyótalp, mint gúnynév 
tette ismertté a járművek 

újítását, innét beszélhetünk 
a gyár növekedéséről. 

 mai és egykori logó. Ma is 
sok mindent, ami 

robusztusságában gyönyörű 
maradhat, igyekeznek 

a maguk képére formálni. 
https://shopcaterpillar.com 

Tervező: McLean.
Az extrémsportolók felé 

nyitott logó, mintha 
átkarmolnák az italosdobozt.

Szlogenjük: Unleash the 
Beast!, nagyjából: „Engedd ki 
a fenevadat!” – ami a bibliai 
Fenevadra is utalhat, aminek 

a száma 666. Ez a héber 6-os 
számmal kiírva:

131. 2002 132. 2010 133. 2000 134. 2008 k. 135. 2001

A Subaru ma a világ egyik 
legsikeresebb rallye-típusát 

gyártja (wrc Impreza). 
1970-ben még más volt 

a profil:

 az 1970-es és a 2012-es 
imázs.

A VW e kompozícióból 
megtartotta és állandósította 
a közepét: e jelnek van némi 
svasztika-felhangja. Igazi 
kihívás volt a Bogarat, ezt 
a „náci autót” promotálni 

New Yorkban. „Think small”, 
ez volt a szlogen.

  részlet amerikai 
Volkswagen-hirdetésből.

A zömök logók helyigénye 
kisebb, ezért gazdaságosabbak, 

a karcsúbbak relatív 
helyigényesebbek. 

A Mercédesz igényes cég, 
a legalsó filigrán logó a 70-es 
évekből a helyigény luxusa is.

Az első tervezői lépés 
a minimállogók felé: 

Piet Zwart (NKF, Holland 
Kábelgyár logója). 

Konstruktivista tervező: 
a kábel három vezetéket 
rejtett. Szépnek találta a 
funkciót, a lenti fotó egy 

általa tervezett kiadványból 
való – a szép maga a funkció.

A Deutsche Bank 
kiérdemelten jutott el 1974-re 
a DG ligatúrától a lent látható 

mértani minimumig.

Vivarelli svájci minimalista 
stílusának egy erős korai 

példája.

  Borító őtőle.

41. 1929 42. 1927 43. 1916 44. 1945 45. 1939

A Lacoste-krokodil egy 
dicső múltra és egy 

nagypapa-unoka viszonyra 
játszik, a luxust 

a szemtelenség jelenti: még 
azt is megtehetem, hogy 

a pólómról egy kroki 
lenevessen téged! 

 Lacoste parfümös palack.

Braun első braunos logója még 
nem volt annyira 

geometrikusan német, mint 
később. Szemléljük meg Dieter 
Rams tárgyait: A tervezettség 
kap hangsúlyt abban, ha egy 

logó geometrikus, de örök 
kérdés, szabad-e harmóniát 
feláldozni mértani arányok 

kedvéért?
Tekintve, hogy kivel van 

dolgunk, itt: igen.

A Shell (néhány társával) 
egyre inkább nem az 

üzemanyagot, hanem magát 
a kőolaj-korszakot 

emblematizálja.
Logoevolúciójának 

legfontosabb mérföldköve 
Raymond Loewy alkotása. 

  2015 óta: 
együttműködés a BMW-vel, 
az erő megszemélyesítése.

1944 óta létezik 
a fogalom: 

Miss Chiquita, 
a banánszépség. 

 a jelenlegi 
 first lady: 

Jenny Canales.

Munkásparaszt jel másképp: 
a Zürichi „Landi” 

mezőgazdasági kiállítás egyik 
logóterve.

 a szovjet munkásparaszt 
piktogram.

46. 1955 47. 1928 48. 1934 49. 1925 50. 1939

Jan Tschichold híres Penguin 
Books-figurájának eredeti 

rajza.

 regényborító.

A cégalapítás (1886), 
a palackforma kialakítása (1915), 
az amerikai védjegy (1944) közt 

jelentősek az időkülönbségek.

 1885-ben Pemberton, az 
alapító „Francia Bor-Koka” italáról 

nyilakozta, hogy elsősorban 
tudósoknak, papoknak, költőknek, 
jogászoknak ajánlja ezt az „ideális 

idegtonikot”

A hármas logó eredetileg 
színes volt, és egy skót 

családi címerre vezethető 
vissza.

Más a Saab autómárka és 
a Saab csoport, a fenti az 
egykori autó-márkajel – 

amiben szembejön egy repülő!

Korai Volvo-hűtőrács: nem 
logószerű, a pánt keresztbe 
végig átvonul a frontján.

56. 1940 57. 1939 58. 1949 59. 1927 60. 1935. 

A logó portrékontúrja 
számára Johanna Kind volt 

a fotómodell.

Légcsavar, repülő, propeller, 
sebesség: ezeket jelenti 

a négyezetes rajz.

 a mai BMW-logó. 

Történetmondós 
Alfa-embléma. 

 1910 előtti embléma, 
inkább épületet idéz. Olasz 
szecessziós íze a barokkos 
felhangokkal még nem az 

olasz futuristák 
sebességmániájáról árulkodik.

Az ételek (előfőzött rizs, 
zab stb.) logói megbízható 

segítőket mutatnak be. 
A KFC és a Quaker logói 
(utóbbi Saul Bass terve) 

a műfaj részei.

A Philips és a Marx família 
rokonságban álltak, a bankár 

Philips alapította a céget. 

 plakát 1946-ból.

51. 1933 52. 1920-1933 53. 1925 54. 1938 55. 1943


