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A kiadó, a brandguide universe 
Kft. tulajdonosa, Serfőző Péter 
a hazai tervezőgrafika megha-
tározó szereplője. Mérnökként 
diplomázott, egyetemi évei 
alatt a Walt Disney Internet 
Group webdesignere volt, 
majd elvégezte a MOME  
tipográfusképzését. Grafikai 
stúdiójának olyan ügyfelek 
szavaztak bizalmat, mint  
a Waberers, az Uniqa vagy az 
OTP. Péter nemcsak a megren-
delők elképzeléseit önti vizuá-
lis formába, de fontosnak tart-
ja azt is, hogy a megszerzett 
tudást továbbadja.

A sorozat első kötete a „Ho-
gyan lesz a Brandból arculat?” 
kérdésre válaszol: Branding  
és a vizuális válasz címmel. 
„Nagyon kevés a magyar 

nyelvű tipográfia szakkönyv. 
Designerként folyamatosan 
küzdünk azzal, hogy miként 
juthatunk a legfrissebb tudás-
hoz. Általában angol nyelvű 

Könyvajánló
SERFŐZŐ PÉTER: T IPOGR ÁFIA – A V IZUÁLIS KOMMUNIK ÁCIÓ AL APJA

portálok és könyvek állnak 
rendelkezésünkre, amelyek be-
szerzése nehézkes és költséges. 
Ezért is vállalkoztam arra, 
hogy legyen újra egy könnyen 

elérhető tipográfiai tudásfor-
rás – tudtuk meg a szerzőtől.

Egy könyv, amely a fejlődése-
dért íródott. Hiánypótló alko-
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SEGÍTSÉG A BRAND  
KIDOLGOZÁSÁBAN!

Unod már a branding kérdés-
sorokat? Kellene segítség  
a brand alapjainak kidolgozá-
sában? A profi szakembereket 
profi eszközök jellemzik. 
Építsd be tervezési vagy  
tanácsadási folyamatodba  
a profi brandguide – KÁRTYÁT, 
melynek segítségével megala-
pozott és átgondolt brandeket 
és vizuális arculatokat tudsz 
tervezni. FO
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tás. A tipográfia mindenkié, 
körülöttünk és velünk él, még-
is akinek a könyv legjobban 
fog tetszeni:
 � a grafikusok, akik nap mint 
nap foglalkoznak tipográfiá-
val és szeretnének fejlődni;

 � a designerek, akiknek a ti-
pográfia része a munkájuk-
nak és mindig is vágytak rá, 

hogy fejlődhessenek ezen  
a területen;

 � a diákok, akik még tanulják 
a tipográfiát, de már most 
naprakész tudást szeretné-
nek és

 � akik tudják, hogy mi is az  
a „Virágvölgyi könyv”, és 
szeretnék tudásukat tovább-
fejleszteni.

A könyv három szemszögből 
tekint a tipográ fiára: először 
klasszikus tipográfia szemlé-
lettel, majd digitális és végül 
branding aspektusból. Mind-
három esetben az volt a cél, 
hogy a legfrissebb trendek és 
szabályszerűségek kerüljenek 
terítékre.

Branding Tipográfia
A tipográfia meghatározó  
eleme a vizuális arculatoknak. 
Nem más, mint a történet  
a történetben, amelyet el  
szeretnénk mesélni.

Digitális Tipográfia
A tipográfia folyamatosan 
változik, a technológiai fejlő-
déssel új lehetőségek nyílnak 
meg előtte. Érdemes ezekkel 
képben lenni.

Klasszikus Tipográfia
A klasszikus tipográfiának is 
tartania kell a lépést a fejlődés-
sel. Megnézzük, mely szempon-
toknak kell ma megfelelniük.

A könyv megrendelhető  
a kiadótól ingyenes szállítással. 
Terjedelem: 184 oldal
Formátum: 165 × 235 mm
Kötés: füles kartonált borítóval 


