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A BKF Tervezőgrafikai Tan-
székén célul tűztük ki, hogy 
az elméleti és gyakorlati okta-
tás keretén belül – a már el-
sajátított ismeretekre alapoz-
va – komplexebb, globálisabb 

Csomagolástervezés és márkaépítés
KRE ATIV ITÁS, TUDATOSSÁG éS FELELŐS TERVEZŐI MAGATARTÁS
BUDAPESTI KOMMUNIK ÁCIóS FŐISKOL A – AMI TERVEZŐGR AFIK AI TANSZéK

Nagy Alexandra és Brittnek Andrea tervezőművészek, 
a BKF óraadó tanárai

rekedjenek. Az újszerű felada-
tok végrehajtása során szerzett 
tapasztalataik már útmutatást 
adnak az önálló tervezői pá-
lyán történő eligazodáshoz, 
reményeink szerint segítségül 
szolgálnak a majdani diploma-
munkával szembeni követel-
mények teljesítéséhez. 

A másod- és harmadévben, 
valamint a mesterszakon ki-
adott feladatok meghatározá-
sánál a hangsúlyt a tudatos, 
átfogó, komplex gondolko-
dásra helyezzük, elvárjuk, 
hogy a hallgatók bizonyítsák 
be, képesek alkalmazkodni 
egy meghatározott kommu-
nikációs stratégiához, meg-
értik egy márkaépítés köve-
telményrendszerét, vizuális 
elemrendszereket tudatosan 
képesek felépíteni, magabiz-
tosan kezelik a tipográfia ele-
meit, alkalmassá válnak egy 
komplex vizuális koncepció 
megalkotására. Bízunk abban, 
hogy a főiskolán megszerzett 
diploma birtokában szakmai 
felkészültségük elegendő mu-
nícióval bír ahhoz, hogy csa-
patban és önállóan is felelős 
tervezőként vállalkozni tudja-
nak egy image identitás vizuá-
lis elemeinek kialakítására a 
brandépítés és a grafikai-tipo-
gráfiai-formai tervezés terü-
letén is.

Másod-  és harmadévben a 
tantárgy célja, hogy a hallga-
tók a grafikai és csomagoláster-
vezési feladatok végzése során 
figyelembe vegyék a szellemi 

tervezési feladatokon keresztül 
hozzájáruljunk ahhoz, hogy 
diákjaink még tudatosabban 
alkalmazzák ismereteiket, még 
összetettebb gondolkodásra és 
gazdagabb megoldásokra tö-
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termék (terv) ipari mértékű 
sokszorosítását, előállítható-
ságát, megismerjék az adott 
témához kapcsolódó, alkal-
mazható alapanyagokat, azok 
feldolgozásához, illetve sokszo-
rosításához szükséges nyomda-
ipari és egyéb gyártástechno-
lógiák lehetőségeit és korlátait. 

Rendszeres vendégek az órákon 
a papíripari cégek, akik termé-
keik „testközelbe” hozásával, 
mintakollekciókkal, különbö-
ző minőségű általuk gyártott 
vagy forgalmazott papírjaik és 
az arra készíthető nyomtatási 
lehetőségek bemutatásával és a 
hallgatók számára adott sokféle 

Both Eszter és Szabó Kristóf, Tungsram csomagolás

Tóth Lejla és Túri Krisztina, Camea termékcsalád

papír-, lemez- és kartontermék-
kel segítik az oktatást. (Antalis 
Hungary Kft., Budapest Papír 
Kft.) Igyekszünk olyan átfo-
gó feladatokat adni a hallgatók 
számára, melyek elvégzése so-
rán elsajátítják a meghatározott 
célcsoportnak kidolgozandó 
vizuális stratégia felállításához 
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Grünczeisz Mátyás Balázs és Gyetkó Krisztina, Tejtermékcsalád

Magyar Péter, Teacsalád Magyar Péter, Fűszercsalád

szükséges szakmai ismerete-
ket, törekszünk beavatni őket 
a jelenkor csomagolástervezési, 
formai világába. 

Egy termék prezentálsakor  
elengedhetetlen az egységes 
 és harmonikus grafikai-tipo- 
gráfiai- illuszt  ratív kommuni-
káció. 

Másod- és harmadévet kö-
vetően a Mesterképzés keretén 
belül már olyan komplex látás-
mód és tudás elsajátításában 

kívánjuk a hallgatók elméleti 
és gyakorlati alapjait bővíteni, 
mely a mai vizuális kommuni-
káció szakterületén belül már 
nélkülözhetetlen elvárások-
hoz alkalmazkodik. 

Ebben a tanévben egy, már 
korábban létező, hagyomá-
nyos magyar kozmetikai már-
ka (Camea) kommunikációs 
stratégiájának, vizuális kon-
cepciójának, arculati identi-
tásának, termékarculati meg-

jelenésének újragondolása és 
áttervezése volt a feladat. 

Ezzel az volt a célunk, a hall-
gatók tapasztalják meg azt a 
tervezési metódust, hogy egy 
régmúlt hagyományaira épü-
lő cég újonnan piacra dobni 
kívánt termékeit miképpen 
lehet és kell a mai kommuni-
kációs elvárásoknak is megfe-
lelően újragondolni, a cégar-
culatot felépíteni, a termékeket 
áttervezni, az új brandet mi-
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lyen fogyasztói kommuniká-
ciós eszközökkel, kampánnyal, 
reklámmal lehetne a piacra 
bevezetni. A hagyományok 
tiszteletben tartása mellett 
fontos szemléletbeli váltásról, 
a mai elvárásoknak, trendek-
nek megfelelő felfrissülésről 
van szó.

Tóth Lejla (BKF-MA Tervező-
grafika szak, I. évf.) – Camea 
termékcsalád

Túri Krisztina (BKF-MA 
Tervezőgrafika szak, I. évf.)  

– Camea termékcsalád

Tungsram energiatakarékos 
izzó csomagolásának terve-
zése. Létező gyártó, márka 
energiatakarékos izzójához 

Babák Nikolett, Popup book

Ferenczi Dóra, Popup book

Magyar Péter, Popup book

(villanykörte) egyszerű, prak-
tikus, olcsó, fiatalosan ötletes, 
környezetbarát, szín- és alap-
anyag-takarékos csomagolásá-
nak grafikai- tipográfiai-formai 
megtervezése volt a feladat,  
1 db-os egyedi és 4–6 db-os 
gyűjtő kiszerelésben.

Both Eszter (BKF-BA Elektro-
nikus ábrázolás szak, III. évf.)  

– Tungsram csomagolás (Fotó:  
Besenczi Richard, BKF-BA  
Fotószak, III. évf.)

Szabó Kristóf (BKF-BA Terve-
zőgrafika szak, II. évf.) – Tungs-
ram csomagolás

Tejtermékcsalád tervezése.  
Magyar őstermelői tejtermék-
családhoz arculat (vizuális 

koncepció, image identitás, logó- 
embléma), valamint három 
termékéhez címke, a csomago-
lás grafikai- tipográfiai-formai 
kialakítása volt a feladat.

Grünczeisz Mátyás Balázs 
(BKF-BA Tervezőgrafika szak, 
II. évf.) – Tejtermékcsalád

Gyetkó Krisztina (BKF-MA 
Tervezőgrafika szak, I. évf.) – 
Tejtermékcsalád

Exclusive fűszercsalád terve-
zése. Fiktív, elegáns, magas mi-
nőséget prezentáló márkához 
kellett vizuális identitást, kon-
cepciót, grafikai-tipográfiai 
egységet, arculatot (terméklo-
gó-embléma), valamint három 
termékéhez csomagolást és 
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Varga Eszter, Csokoládé termékcsalád

Jenei Csenge, Csokoládé termékcsalád

Grozdics Nikolett, 
Csokoládé termékcsalád

egy polcra kihelyezhető kíná-
ló display-t tervezni.

Magyar Péter (BKF-BA Terve-
zőgrafika szak, III. évf.)  

– Fűszercsalád

Popup book tervezése, kivi-
telezése. Betűkönyv globális 
tervezése volt a feladat, mely 
egy szabadon választott, de 
konkrét, létező betűtípus né-
hány jellemző karakterének 
bemutatása, prezentálása 
stílusgyakorlattal. Egy olyan 
könyvet, rövid betűkataló-
gust, kiadványt kellett alkot-
ni, mely a választott fontkész-
let stílusának, karakterének, 
hangulatának, alkalmazási 
területeinek megfelelően, a 
kiválasztott betűkön keresz-
tül több alkotói lehetőségnek 
is teret enged.

Babák Nikolett (BKF-BA 
Tervezőgrafika szak, III. évf.)  

– Popup book
Ferenczi Andrea Dóra (BKF-

BA Tervezőgrafika szak, III. évf.)  
– Popup book

Magyar Péter (BKF-BA 
Tervezőgrafika szak, III. évf.)  

– Popup book

Csokoládé csomagolásának 
tervezése. Egy termékcsalá-
don belül két termék, táblás 

csokoládé és bonbon desszert 
csomagolásának grafikai- 
tipográfiai-formai megterve-
zése volt a feladat, de kísérleti 
tapasztalásként – párhuzamo-
san – mindkét termékhez két-
féle vizuális koncepció meg-
közelítést kellett készíteni 
ugyanannak a célcsoportnak, 
azonos üzenettel.

Grozdics Nikolett (BKF-BA 
Tervezőgrafika szak, II. évf.)  

– Csokoládé termékcsalád
Jenei Csenge (BKF-BA 

Tervezőgrafika szak, II. évf.)  
– Csokoládé termékcsalád

Varga Eszter (BKF-BA 
Tervezőgrafika szak, II. évf.)  

– Csokoládé termékcsalád


