STYLE SHEET

01 juli 2021

Logo
Standaardlogo
We gebruiken primair onderstaande logo
als basis logo. Tenzij Marketing en Concept
Center van mening zijn dat een andere
variant meer passend is.

Logo
Varianten logo
Welke van onderstaande varianten wordt
geplaatst is afhankelijk van de ruimte in
de layout en de leesbaarheid van jaartal
of pay-off.
Tenzij Marketing en Concept Center van
mening zijn dat een andere variant meer
passend is.

Gecentreerde
basislogo
We gebruiken primair onder
staande gecentreerde logo als
basis logo.

Gecentreerd
- SINDS 1989 Logo zonder de pay-off
WIN MEER, BELEEF MEER.

Gecentreerd
WIN MEER, BELEEF MEER
Logo zonder het jaartal. Enkel
op verzoek van Marketing of
Concept Center plaatsen.

Gecentreerd
zonder onderregels
Uitsluitend voor uitingen die
vanwege specificaties geen
jaartal of pay-off aanraden.

VL_LOGO_COMPLEET_2021

VL_LOGO_SINDS_2021

VL_LOGO_WMBM_2021

VL_LOGO_2021

Liggende
basislogo
We gebruiken onderstaande
liggende logo als het gecentreerde
logo niet past in de lay-out, of
vanwege bepaalde specificaties.

Liggend
- SINDS 1989 Logo zonder de pay-off
WIN MEER, BELEEF MEER.

Liggend
WIN MEER, BELEEF MEER
Logo zonder het jaartal. Enkel
op verzoek van Marketing of
Concept Center plaatsen.

Liggend
zonder onderregels
Uitsluitend voor uitingen die
vanwege specificaties geen
jaartal of pay-off aanraden.

VL_LOGO_LIGGEND_COMPLEET_2021

VL_LOGO_LIGGEND_SINDS_2021

VL_LOGO_LIGGEND_WMBM_2021

VL_LOGO_LIGGEND_2021

Logo
Formaten
Gebruik het logo niet kleiner dan hiernaast
is aangegeven.

Formaten

Beschikbare kleurstellingen

Boundingbox
De boundingbox geeft het gebied weer
rondom het logo dat moet worden
vrijgehouden van andere elementen, zoals
teksten of grafische vormen.
Beschikbare kleurstellingen
In de tabel is te zien welke varianten
beschikbaar zijn. Andere variant nodig?
Neem dan contact op met Marketing of
Concept Center.

30mm

Alle varianten zijn beschikbaar in onderstaande bestandsformaten
Gecentreerde logo met pay-off niet kleiner
gebruiken dan 30mm breed

.ai
CMYK
PMS (C+U)
RGB
WIT
ZWART

50mm
Gecentreerde liggende logo met pay-off
niet kleiner gebruiken dan 50mm breed

Indicatie voor plaatsing
per papierformaat:
A6: 25%
A5: 25%
A4: 30%
A3: 50%
Wanneer er behoefte is aan een kleiner logo
graag het logo gebruiken zonder jaartal of
pay-off

Boundingbox

.eps (vector)

.pdf

.jpg

.png

Typografie
Laca Text

Let op;
De toepassing van de gewichten, interlinie en uitlijning voor diverse uitingen zoals
briefteksten, tussenkoppen lopende teksten etc. is nog in ontwikkeling.

Laca Text

Calliope MVB

Light

Book

SemiBold

Bold

ExtraBold
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OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
€”•@%&’(,)*
+-./><{}!?
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OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
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+-./><{}!?
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OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
€”•@%&’(,)*
+-./><{}!?

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
€”•@%&’(,)*
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ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
1234567890
€”•@%&’(,)*
+-./><{}!?

LET OP!

Calliope MVB

...en vergeet uw
VIP-KAART niet!
De Calliope MVB mag als handschift letter
worden gebruikt.
Bijvoorbeeld voor een activerend tekstje of
quote bij een ambassadeur.

At alit elestiae nobis prorum corem inient
venis idebis voluptatur aruntiberum vellibusam anda il et quae la cuptatist optassera
aliqui cullibusam re sum quis arum ari
conessuntio mo occaess inuscides acea a qui
cum ni tem et mintur? Onsendant Ducipicto
volorit od mo dolupiciet recum nos siminvenime nulles et ut latusandaes consequam,
sit, sit, volor si a quia volorrum vellor abo.
Lum reritat empere corem voloriam, nem
fuga. Itatur atestionse nonsequunt illatib
usantiates solutem nam inullaniet harcipid
moles sandem re eaque que con consequo
blab ipsandantio. Cium qui natemporia quat.

At alit elestiae nobis prorum corem inient
venis idebis voluptatur aruntiberum
vellibusam anda il et quae la cuptatist optassera aliqui cullibusam re sum quis arum
ari conessuntio mo occaess inuscides acea
a qui cum ni tem et mintur? Onsendant
Ducipicto volorit od mo dolupiciet recum
nos siminvenime nulles et ut latusandaes
consequam, sit, sit, volor si a quia volorrum
vellor abo. Lum reritat empere corem
voloriam, nem fuga. Itatur atestionse
nonsequunt illatib usantiates solutem nam
inullaniet harcipid moles sandem re eaque
que con consequo blab ipsandantio. Cium
qui natemporia quat.

At alit elestiae nobis prorum corem inient
venis idebis voluptatur aruntiberum
vellibusam anda il et quae la cuptatist
optassera aliqui cullibusam re sum quis
arum ari conessuntio mo occaess inuscides acea a qui cum ni tem et mintur?
Onsendant Ducipicto volorit od mo dolupiciet recum nos siminvenime nulles et
ut latusandaes consequam, sit, sit, volor
si a quia volorrum vellor abo. Lum reritat
empere corem voloriam, nem fuga. Itatur
atestionse nonsequunt illatib usantiates
solutem nam inullaniet harcipid moles
sandem re eaque que con consequo blab
ipsandantio. Cium qui natemporia quat.

At alit elestiae nobis prorum corem
inient venis idebis voluptatur aruntiberum vellibusam anda il et quae la
cuptatist optassera aliqui cullibusam
re sum quis arum ari conessuntio mo
occaess inuscides acea a qui cum ni tem
et mintur? Onsendant Ducipicto volorit
od mo dolupiciet recum nos siminvenime
nulles et ut latusandaes consequam, sit,
sit, volor si a quia volorrum vellor abo.
Lum reritat empere corem voloriam,
nem fuga. Itatur atestionse nonsequunt
illatib usantiates solutem nam inullaniet
harcipid moles sandem re eaque que con
consequo blab ipsandantio. Cium qui
natemporia quat.

At alit elestiae nobis prorum corem
inient venis idebis voluptatur aruntiberum vellibusam anda il et quae la
cuptatist optassera aliqui cullibusam
re sum quis arum ari conessuntio mo
occaess inuscides acea a qui cum ni tem
et mintur? Onsendant Ducipicto volorit od mo dolupiciet recum nos siminvenime nulles et ut latusandaes consequam, sit, sit, volor si a quia volorrum
vellor abo. Lum reritat empere corem
voloriam, nem fuga. Itatur atestionse
nonsequunt illatib usantiates solutem
nam inullaniet harcipid moles sandem
re eaque que con consequo blab ipsandantio. Cium qui natemporia quat.

De Laca Text Light mag gebruikt worden
voor o.a.:

De Laca Text Book mag gebruikt worden
voor o.a.:

De Laca Text SemiBold mag gebruikt worden
voor o.a.:

De Laca Text Bold mag gebruikt worden
voor o.a.:

• Groot te plaatsen copy

• Body copy

• Headings
• Subheadings
• Delen accentueren van body copy

• Headings
•D
 elen accentueren van headings in
SemiBold

De Laca Text ExtraBold vermijden in
normale copy en headings. Dit zwaar gewicht
mag gebruikt worden, maar alleen in extreme
gevallen zoals bijvoorbeeld;
• Key Visuals
• Uitbeelden van grote bedragen

Laca Text Light Italic:

Laca Text Book Italic

Laca Text SemiBold Italic

Laca Text Bold Italic

ExtraBold Italic

De Laca Text Light Italic mag gebruikt worden
voor o.a.:

De Laca Text Book Italic mag gebruikt
worden voor o.a.:

De Laca Text SemiBold Italic mag gebruikt
worden voor o.a.:

De Laca Text Bold Italic mag gebruikt
worden voor o.a.:

De Laca Text ExtraBold Italic mag gebruikt
worden voor o.a.:

• Groot te plaatsen quotes
• Delen accentueren van groot geplaatste copy

• Quotes
• Fotocredits
• Bijschriften
• Delen accentueren van copy die is geplaatst
Book of Light

• Delen accentueren van copy die is geplaatst
in Book of SemiBold

• Delen accentueren van copy die is geplaatst
in SemiBold of Bold

• Key Visuals

TIP!
De Laca Text kan, vooral op heading niveau,
wat ruim aanvoelen en mag tot maximaal -25
worden gespatïerd wanneer dit de leesbaarheid
ten goede komt of wanneer er gebrek is aan ruimte.

Kleurstalen
Let op; nog niet definitief uitgewerkt

Primaire kleuren
Blauw & Goud

Corporate kleuren

VIP-KAART USP’S:
Gratis / Korting / Kans op

Kleuren Wervende
uitingen: Bingo, acties,
campagnes, confetti

Kleuren dekking

75%
100
75
0
17

Pantone 287c
Pantone 286u
#003884
R0 G56 B132
RAL 5002

100
75
0
17

0
90
50
0

0
90
50
0

R244
G51
B94
#F4335E

56
0
86
0

R141
G198
B63
#8DC63F

77
22
20
0

R37
G170
B206
#25AACE

50
100
10
0

R166
G33
B135
#A62187

0
48
95
0

R244
G151
B18
#F49712

Gratis

56
0
86
0
Korting

Toepassing hoofdkleuren
van de VriendenLoterij;
• Donkerblauw voor
typografie, kaders en logo
• Goud zien we met name
terug op de cheque en
VIP-KAART

77
22
20
0

77
22
20
0
Kans op

50
100
10
0

Toepassing secundaire kleuren;
• Onze confetti is meerkleurig
• Als percentage in achtergrondkleuren, met daarop het patroon als watermerk.
• Actie panels en titelkaders van bijv de USP’s en in de VIP-SHOP zoals P11.

50%

25%

15%

10%
±15%
inktdekking

Achtergronden en verlopen
Er zijn meerdere verlopen beschikbaar en in ontwikkeling van licht in de achtergrond tot
stevig op de voorgrond. Hieronder een aantal verschillende verlopen.

Let op; nog in ontwikkeling def bestanden volgen spoedig

Licht verloop voor onder andere brieven en enveloppen.
Let op; Lichtste deel in het linker verloop is niet wit. Er is een lichte tint aangebracht zodat het
verloop tijdens het drukproces niet afbreekt. Verloop graag laten aflopen of netjes uitsnijden
anders is er een overgang te zien tussen lichtste deel van het bestand en het papier.

Volledige verlopen en delen
ervan mogen gebruikt worden
als bijv. achtergrond of kader

Let op; nog in ontwikkeling

Lichte achtergrond voor online gebruik

Confetti
Zorg er voor dat, wanneer je confetti gebruikt, de confetti
een vrolijk noot in de layout is en het niet te druk wordt of overheersend.
Het gebruik van kleine groepjes confetti op de juiste plek kan
zelfs helpend zijn voor de kijkrichting en/of nadruk leggen
op elementen in de layout.
Bij het gebruik van groepjes confetti hebben we voorkeur om
de groene confetti minder toe te passen dan de overige kleuren.

Prijzenladder - liggend
Er is een Online (sRGB) en Offline (CMYK)
ladder beschikbaar.

Prijzenladder - staand
Er is een Online (sRGB) en Offline (CMYK)
ladder beschikbaar.

VIP-KAART
86 x 54 mm

2358 9641 3658 8426 5411 55641

Deze Style Sheet wordt aangevuld
met de nieuwste versies.
Hopelijk is je vraag hier beantwoord.
Voor overige vragen over de voortgang van alle uitingen
en design toepassingen, graag contact opnemen
met het Concept Center, Goede Doelen Loterijen.
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