OFF ON stijlgids
Zelf aan de slag: thuis,
op school of in je bedrijf.
Doe ook mee!
Deze stijlgids geeft een overzicht van de logo’s,
kleuren, fonts en basisprincipes van de OFF ON
campagne.

op gele achtergrond
c0 / m20 / y95 / k0

op witte achtergrond

op blauwe achtergrond
c70 / m0 / y35 / k0

LOGO’S

De volledige logoset is
downloadbaar via OffOn.be
De set is opgedeeld volgens taal, gebruik, type en kleur:
> Logo_DE > Duits
> Logo_FR > Frans
> Logo_NL > Nederlands
> voor drukwerk > opgebouwd in quadri-kleurwaarden (cmyk)
> ai
> origineel + op gele en op blauwe achtergrond
> eps
> pdf
> voor digitaal gebruik > opgebouwd in rgb-kleurwaarden
> jpg > origineel + op gele en op blauwe achtergrond
> png > met transparante achtergrond

LETTERTYPES

Campagne-lettertype voor professionals
Licentie te verkrijgen via http://www.houseind.com/fonts/chaletbook

Chalet Book Regular
Chalet Book Italic
Chalet Book Bold
Chalet Book Bolditalic
Campagne-lettertype voor anderen

Arial Regular
Arial Italic
Arial Bold
Arial Bolditalic

KLEUREN

wit
c0 / m0 / y0 / k0
r 255 / g 255 / b 255
blauw
c70 / m0 / y35 / k0
r 49 / g 182 / b 179
geel
c0 / m20 / y95 / k0
r 255 / g 204 / b 0

rood
c0 / m80 / y100 / k0
r 232 / g 76 / b 5
zwart
c15 / m15 / y15 / k90
r 50 / g 48 / b 47

De volledige campagne
is opgebouwd met deze
5 kleuren.
Gebruik het geel, wit en
blauw zoveel als je wil.

Wees matig met zwart
en rood, want dat gaat
er snel dreigend en
somber uitzien.

SCHRIJFWIJZE EN VERWIJZINGEN

Op het campagnemateriaal (posters, ed):
OFF & we blijven ON in de logo-vorm, als main
image, of als signatuur in de participerende
communicatie.
De url waarmee elke communicatie wordt
afgesloten: OffOn.be (2x hoofdletter O).
Wanneer we de campagne vermelden, spreken
we over de OFF ON campagne (in hoofdletters
want consistent met ons logo; bvb. in persbericht
of andere beschrijvende teksten).

Wij maken je
warm om een
graadje kouder
te wassen.

Hier gaat het
les.
licht uit na de
ts
Er valt toch nie
hten.
meer toe te lic

Ook meedoen? Kijk op OffOn.be

Want je wasmachine gebruikt 90%
van
haar energie om water op te warmen
.
Verbruik ook minder elektriciteit,
vooral tussen 17 en 20 uur.
Zo blijven we samen ON.
Ook meedoen? Kijk op OffOn.b

e

Kunstmaan

Verbruik ook minder elektriciteit,
vooral tussen 17 en 20 uur.
Zo blijven we samen ON.

Kunstmaan

it,
der elektricite
Verbruik ook min 20 uur.
17 en
vooral tussen
en ON.
sam
we
en
Zo blijv
e
Kijk op OffOn.b
Ook meedoen?

Kunstmaan

Gedaan?
Laat het licht
niet aan!

Kunstmaan

VOORBEELDEN

Deze, en andere, kant-en-klare affiches
vind je op OffOn.be

