5. Reclameuitingen

		 Huisstijl handboek
Ster van de Elf steden

Hieronder kunt u een aantal reclameuitingen vinden welke we gebruiken voor De Ster van de Elf Steden.
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DE IDENTITEIT VAN FRANEKER

IN FRANEKER

Franeker is een unieke Friese stad, omringd door het uitgestrekt boerenlandschap met z’n
kwelders, terpen en dijken. Uit een rijk verleden als regionaal bestuurlijk centrum erfde
Franeker haar monumentale binnenstad. Zij floreert op een academische humuslaag die
gevormd werd sinds de vestiging in Franeker van een van de eerste universiteiten van Nederland. Het Planetarium getuigt daarvan. Die humuslaag werd verrijkt door de vestiging van
een psychiatrische inrichting en de fysieke aanwezigheid van psychiaters en patiënten in het
hart van de stad.

Facebook header 828x315 px

13.00 - 17.00 UUR
NIEUWE
WEBSITE

FRANEKER.FRL

“Franeker is een stad waar niets vanzelfsprekend is.”

Ontdek & beleef Franeker nu ook online!
Franeker.frl biedt actuele informatie over
haar stad, met mooie foto’s en verhalen
van en over Franeker en een overzicht
van alle culturele en andere activiteiten
in Franeker.

In de voetsporen van vrije denkers nemen haar bewoners geen genoegen met wat voor de
hand ligt of van buiten of boven wordt opgelegd. Het zoeken naar de werkelijkheid zit de
Franekers in het bloed. Wat vreemd of nieuw is stoort niet maar scherpt de geest en voedt de
hang naar kwaliteit.
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Open Monumentendag

Locatie: Binnenstad, Franeker

KOM GEZELLIG
NAAR FRANEKER

Op zoek naar de waarheid en zichzelf is er steeds ruimte voor nieuwe vragen. De Franeker
wikt en weegt. Dat maakt hem onafhankelijk, verdraagzaam en gastvrij. In z’n kwetsbaarheid van zoeker staat een Franeker liever niet te kijk maar wil wel gekend worden door zijn
gelijken.

AGENDA OKTOBER

Facebook header 828x315 px

Bindend begrip:
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belangstellend

Koopzondag

Locatie: Binnenstad, Franeker

Kernbegrippen:
onbevangen / verbonden / betrokken / nuchter / behoedzaam / ondernemend
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MERKDROOM

Agrarische Dagen

Locatie: Binnenstad, Franeker

24

SEPT
2017

Koopzondag

Locatie: Binnenstad, Franeker

Ontdek & beleef Franeker nu ook
online! Franeker.frl biedt actuele
informatie over haar stad, met
mooie foto’s en verhalen van en
over Franeker en een overzicht
van alle culturele en andere
activiteiten in Franeker.

Merkdroom

Een plek waar toewijding leidt tot een kwaliteitsvol leven.

Merkconcept

Een voormalige universiteitsstad in Friesland.

Merkbelofte

De kwaliteitsgedachte van Franeker leidt tot een 9+ ervaring.

Merkpayoff

Ster van de Elf Steden

Merkaccenten

Hoogwaardige cultuursector
Onafhankelijke denkers met academische geest
Kwalitatief winkelaanbod
Puur (waterrijk) Waddenlandschap
Gastvrije winkelsector en horeca

Merkovertuiging Door de achtergrond als stad met een voormalige universiteit, wikt en
Vlaggen 100x300cm

Facebook visual 600x600 px

Facebook visual 600x600 px

weegt de Franeker om te komen tot een uiterst kwalitatieve belevenis.

Activiteitenkalender advertentie Franeker Courant

Huisstijl handboek Ster van de Elf Steden

Huisstijl handboek Ster van de Elf Steden

Huisstijl handboek Ster van de Elf Steden

1. Logo

3. Typografie

4.2 Do’s & Don’ts Facebook visual

Ster van de Elf Steden
Ster van de Elf Steden
Ster van de Elf Steden

- Meta Plus Normal Roman
- Meta Plus Bold Roman

- Bakery Regular

Het logo bestaat uit een gouden blok met de naam Ster van de Elf Steden en een wit blok met het merk logo. Het logo dient altijd samen
gebruikt te worden en mag niet los van elkaar getrokken worden. Verder moet het logo altijd tegen de rand geplaatst worden en altijd aan de
rechterzijde. Alleen op de website franeker.frl is een uitzondering gemaakt. Wanneer het logo op een witte achtergrond geplaatst wordt moet
er een schaduwtje achter geplaatst worden zodat hij los komt van de ondergrond. Deze schaduw dient 1 punts te verschuiven en 20% dekking.
(Zie afb. 1.1 & 1.2).

Meta Plus Book Roman
Meta Plus Book Italic

Meta Plus Bold Roman
Meta Plus Bold Italic

Meta Plus Normal Roman
Meta Plus Normal Italic

Meta Plus Black Roman
Meta Plus Black Italic

Meta Plus Medium Roman
Meta Plus Medium Italic

Bakery Regular

Het logo is aan de rechterzijde geplaatst.

Het logo staat aan de juiste zijde.
Tekst staat in de strook geplaatst en de datum staat juist weergegeven.

Het logo staat gecentreerd.
Tekst is niet in de strook geplaatst maar er los van elkaar getrokken.

Het logo is aan de linkerzijde geplaatst ipv. de rechterzijde.
Tekst is niet in de strook geplaatst maar er los van elkaar getrokken.

Het letterype wat gebruikt wordt voor de Ster van de Elf steden is Meta Plus. Om onderscheid in koppen te maken kun je gebruikmaken van
Meta Plus Normal Roman en Meta Plus Bold Roman. Bakery Regular wordt alleen als extra aanduiding gebruikt in een button. Deze mag niet in platte
tekst gebruikt worden.

(afb. 1.1)

(afb. 1.2)

4. Logo gebruik i.c.m. foto’s
Het logo dient altijd aan de rechterzijde geplaatst te worden en mag niet volledig aan de boven- of onderzijde geplaatst worden.

4.1 Do’s & Don’ts Facebook header

2. Kleurgebruik

Het logo is aan de linkerzijde geplaatst.
Drukwerk:
Pantone 465
Full color:
C3/M35/Y68/K29
Web:
R189/G142/B77

Drukwerk:
Pantone Cool Gray 8
Full color:
C49/M43/Y38/K0
Web:
R149/G142/B146

Drukwerk:
Pantone 632
Full color:
C78/M8/Y18/K30
Web:
R0/G131/B156

Het logo is vrij geplaatst en niet uitgelijnd aan de rechterzijde.

Drukwerk:
Pantone 5523
Full color:
C34/M13/Y20/K0
Web:
R181/G202/B204

Het logo is aan de rechterzijde geplaatst tegen de kant.
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