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BRAND GUIDE
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stay awesome

De vernieuwing van de branding en 
het logo van fairfriends blaast een frisse 
wind in het merk en de webshop. Door 
het nauwkeurig opvolgen van deze 
richtlijnen, houd je de estetische  
standaard in ere en zorg je ervoor dat 
het merk professioneel en consistent 
oogt.
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moodboard

De inspiratie voor de nieuwe look van 
fairfriends komt voort uit hun key values: 
respect, transparantie en vertrouwen. 
Er werd gekozen voor een strakke,  
moderne en minimalistische look zon-
der het element vriendelijkheid en  
nabijheid te verliezen. Daarom werd er 
gekozen voor ronde elementen in het 
logo en frissen kleuren. Ook de vooruit-
strevende persoonlijkheid is weerspie-
geld in een dynamische vormgeving. 
Inspiratie werd geput uit een elementair 
symbool voor natuur: het blad.

transparant
duurzaam
positiviteit
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primair logo

Het primaire logo bestaat uit een 
woordlogo geïntegreerd in een lang- 
werpige blad-vorm. Dit strakke en  
dynamische logo is eenvoudig, to-the-
point en herkenbaar. Ook zijn de letters 
van fairfriends transparant, wat bij-
draagt tot de key value van  
transparantie in het zakendoen. 

Dit logo zal het meest gebruikt worden 
en kan terugkomen op de website,  
social media en printwaren. 

De versie zonder slagzin zal gebruikt 
worden wanneer het logo kleiner dan 
1cm wordt weergegeven en de slagzin 
dus niet langer leesbaar is. 
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secundaire logos

De secundaire logo’s sluiten naadloos 
aan bij het hoofdlogo en kunnen dus 
ook gebruikt worden als aanvullig. 

Zo kunnen ze gebruikt worden als de 
achtergrond of plaats zich er beter toe 
leent om één van de secundaire logo’s 
te gebruiken. 

icoon

De iconen van het blad kunnen  
voorkomen in verschillende kleuren en 
kunnen gebruikt worden als merk- 
element en kleine toepassingen. 

Ze worden enkel gebruikt als  
ondersteuning van het merk en niet 
als logo. Bij gebruik van het icoon staat 
altijd elders het logo op de pagina.
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kleurachtergrond

De logo’s op gekleurde achtergrond kan 
bij gebruik van één van de merkkleuren 
of zwart of wit. 

Op zwart of één van de heldere merk-
kleuren, wordt best het witte logo ge-
bruikt. Op een witte achtergrond kan 
een gekleurd logo of het zwarte logo.
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fotoachtergrond

Er zijn enkele manieren om het logo 
te gebruiken op een fotoachtergrond, 
maar let telkens op dat het logo lees-
baar en duidelijk blijft. 

In de meeste gevallen kan je het witte of 
zwarte logo gebruiken op een foto. 

TIPS
1. Foto’s met beperkt dieptezicht werken 
het best.
2. Vermijd te drukke of te gedetailleerde 
foto’s.
3. Een donkere of lichte overlay over een 
foto helpt met de leesbaarheid.
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zo doe je het niet

Enkele regels om het consistent  
voorkomen van het merk te garanderen: 
nooit het logo kantelen, spiegelen,  
vervormen of elementen aan toevoegen. 
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save the planet

The greatest threat to our planet is the belief 
that someone else will save it.

it ’s  the only one with chocolate

typografie

Typografie is een krachtig middel om 
een merkidentiteit te creeëren. Deze 
Google fonts kunnen gebruikt worden 
op de website en andere (print)  
toepassingen. 

raleway
Gebruik voor titels

lowercase
Letterspacing: 0em

montserrat
Gebruik voor subtitels 
en accenten

lowercase
Letterspacing: 0,1em

montserrat
Gebruik voor paragrafen

Sentence case
Letterspacing: 0em

raleway
italic bold

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

montserrat
regular

a b c d e f  g h i  j  k l  m 
n o p q r  s t  u v w x y z 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 0

montserrat
light

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
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kleurenpallet

Kleur is een integraal onderdeel van 
je merk. Consistent gebruik van het 
kleurenpallet zorgt ervoor dat je merk 
herkenbaar wordt, maar speelt ook een 
psychologische rol. 

Er werd gekozen voor heldere, frisse 
kleuren om duurzaamheid, natuur en 
vernieuwing te communiceren. Het 
donkere blauw staat voor vertrouwen en 
loyaliteit. 

Hoofdkleur. Deze kleur wordt het meest 
gebruikt in o.a. grote kleurvlakken,  
kleuren van titels, iconen, ...

Hoofdkleur. Deze kleur wordt het meest 
gebruikt in o.a. grote kleurvlakken (let 
op de leesbaarheid), kleuren van titels, 
iconen, ...

Accentkleur. Deze kleur wordt  
voornamelijk op de website gebruikt 
voor het aangeven van links en klikbare 
items. 

Basiskleur. Deze kleur wordt  
gebruikt in achtergronden en grote 
vlakken. Ook als tekstkleur op donkere 
achtergronden.

#044e66
R:4 G:78 B:102
C:94 M:57 Y:39 K:29

#bece30
R:190 G:206 B:48
C:34 M:2 Y:91 K:0

#20b1e4
R:32 G:177 B:228
C:71 M:8 Y:2 K:0

#f4f4f8
R:244 G:244 B:248
C:5 M:4 Y:2 K:0
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stijlelementen

1. Kleurvlakken worden op een foto 
geplaatst zonder de rand van de foto 
te raken. Het kleurvlak is steeds parallel 
aan de rand van de foto (nooit kantelen). 
De foto en het kleurvlak mogen zich ook 
diagonaal verhouden tot elkaar met een 
kleine overlapping. 

2. Diagonale strepen zijn een  
stijlelement om een visueel  
communicatiemiddel te ondersteunen. 
Ze worden enkel horizontaal of verticaal 
gebruikt (nooit diagonaal). Dit mag de 
foto of het kleurvlak overlappen om een 
geheel te creëren.

3. Het bladicoon wordt gebruikt om  
accenten te leggen van één woord of 
een getal - of zonder tekst. Het is een 
subtiele verwijzing naar fairfriends en 
mag andere elementen overlappen. 

1

2

3
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nieuwsbrief

Het gebruik van grote, lichte foto’s  
prikkelt de zintuigen. Daarnaast wordt 
zowel het kleurpallet als de typografie  
behouden in de nieuwsbrief, voor  
inspiratieartikelen of productacties. Het 
icoon (blaadje) kan terugkomen om een 
bepaalde actie te laten opvallen. Het 
geheel oogt rustig en minimalistisch, 
terwijl het gebruik van foto’s en  
helderen kleuren de aandacht trekt. 
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sociale media

De templates voor de social media posts 
zijn ontwikkeld op Canva.com voor  
makkelijke aanpassing. De tekst- 
heavy posts worden afgewisseld met 
foto-posts om het geheel luchtig te  
houden. Kies voor heldere, kleurrijke 
en lichte foto’s (geen zwart of donkere 
foto’s). 
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advertentie

De advertenties van fairfriends zijn 
opgebouwd uit een grote foto - een 
gekleurde rechthoek die links of rechts 
uitgelijnd staat - elementen zoals de 
diagonale strepen en het blad - tekst in 
raleway of montserrat en het logo met 
de websitelink. 




