A logószerkesztő működése
Kedves logo2go Felhasználó!
Ebben a dokumentumban egy rövid leírást találsz, amellyel segíteni
szeretnénk neked abban, hogy megfelelően tudd használni a logószerkesztő
felületet. Lépésről lépésre bemutatjuk, hogy melyik eszközt hogyan
alkalmazhatod annak érdekében, hogy a számodra legideálisabb logó- és
szövegelrendezést, illetve színvilágot alakíthasd ki.

Vágjunk is bele! :-)
A logó és a szöveg mozgatása
A logót és a szöveget akkor tudod mozgatni, ha a kurzort az objektum fölé viszed.
A szimbólum körül megjelennek a szerkesztéshez szükséges segédvonalak.
Fontos! Ügyelj arra, hogy se a logót, se a szöveget ne húzd a szerkesztőfelületen kívülre!

A logó kicsinyítése, nagyítása
A logó körül lévő négyzetes szerkesztőpontok segítségével tudod a logódat kicsinyíteni, nagyítani.
Fontos! Ügyelj arra, hogy a logódat ne nagyítsd a szerkesztőfelületen kívülre!

A logó forgatása
A kör alakú szerkesztőpontok segítségével a logódat tetszőleges irányba el tudod forgatni.
Ha megfelelő a mérete és a helyzete, a kijelölés megszüntetéséhez kattints egyet a logóra.

A logó szövege
„A logó szövege” menüpontra kattintva tudod átírni az „Az én logóm” szöveget a saját
vállalkozásod vagy terméked nevére. A beírt szöveg azonnal megjelenik a szerkesztővásznon.
Ugyanezt megteheted a Jelmondat (szlogen) esetében is, vagy ha hosszú nevet szeretnél
megadni, lehetőséged van kétsoros szöveggé formálni a feliratot.

A betűtípus kiválasztása
Itt állíthatod be a szöveged betűtípusát. A legördülő menüben 40-féle fontból választhatsz
a Névhez és a Jelmondathoz is külön betűtípust. Tipp! Ha bizonytalan vagy, melyik a leginkább
megfelelő, keresd fel a logo2go blogot, ahol szakmai segítséget találsz ebben a témában is.

A betű stílusa és mérete
A „Betűstílus, Betűméret” menüpontban tudod kiválasztani, hogy milyen stílusú
(Bold, azaz félkövér, és/vagy Italic, azaz dőlt) legyen a beírt szöveged betűtípusa, és hogy
mekkora legyen a betű mérete (ezt 8-100 pontig tudod változtatni).
Fontos! Előfordulhat, hogy a kiválasztott betűtípusnak nincs Bold vagy Italic stílusa.
Ha ragaszkodsz ehhez a beállításhoz, javasoljuk, hogy válassz egy másik betűtípust.

A betű színe
A „Szín” menüpontban átszínezheted a beírt szövegedet. Először a függőleges csúszkán
állítsd be a színtartományt, ezután a színátmenetes felületen jöhet a ﬁnomhangolás.
Az aktuális színt az első téglalap mutatja. A betűszínt úgy is kiválaszthatod, ha beírod az RGB,
a HSB vagy a HEX (#) kódokat, de az értékeket módosíthatod a nyilak segítségével is.

Vásárlás
Ha készen vagy, és a logód elrendezése, a betűk és a színvilág is tökéletesen olyan, mint amilyet
megálmodtál, akkor nincs más dolgod, mint a „Kész! Kosárba rakom” gombbal befejezni
a szerkesztést. Ha meggondolnád magad, akkor a „Vissza” gombra kattintva választhatsz
a 4-féle színverzió közül másikat, vagy esetleg egy teljesen új szimbólumot is kipróbálhatsz.
Fontos! A Vissza gombra kattintva az eddigi beállításaid elvesznek.

Mit kapok?
A LETÖLTHETŐ CSOMAGOD tartalmazza
a megszerkesztett logód képi állományait (png és jpg formátumban)
a megszerkesztett logód vektoros állományait
(svg és pdf formátumban)
az eredeti szimbólum mind a 4 színverziójának
vektoros állományát (svg formátumban)

GARANTÁLJUK az egyediséget!

A megvásárolt logó kizárólag a tiéd lesz, ha kiﬁzetted,
más már nem vásárolhatja meg.

Ha további segítségre van szükséged, írj nekünk!
Elérhetőségeinket az oldal alján találod.
Sok sikert és kreatív logószerkesztést kívánunk!
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