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Stay awesome

Deze brandguide werd ontwikkeld voor 
Parcours Par Coeurs. Door het nauw-
keurig opvolgen van deze richtlijnen, 
houd je de esthetische standaard in ere 
en zorg je ervoor dat het merk professio-
neel en consistent oogt.
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Moodboard

De look van Parcours Par Coeurs heeft een 
heerlijke dualiteit. Langs de ene kant is het 
merk zorgeloos, gezellig en heeft het een 
moeiteloze flair. Langs de andere kant is 
het een merk met “ballen”. Je kan het merk 
vergelijken met die ene vriendin die komt 
aanwaaien op een feestje, ze heeft die 
moeiteloze schoonheid zelfs als haar haar 
wat wild zit. Maar zodra ze de ruimte bin-
nenstapt, draaien alle hoofden naar haar, 
want ze straalt en brengt een heerlijke flow 
aan positieve energie binnen. Ze is vol zelf-
vertrouwen, weet waarvoor ze staat en gaat 
voor wat ze wil. 

Sfeer
Vrouwelijk
Pittig
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Primair logo

Het primaire logo bestaat uit een ruit-
vorming beeldmerk met de integratie 
van de letters ‘P’ en ‘C’. Er werd gekozen 
voor een ruit omdat een vierkante vorm 
sterkte en daadkrachtigheid uitstraalt, 
en door deze te kantelen naar een ruit-
vorm, bekom je toch een elegant figuur. 

De ruitvorm komt ook terug in het 
woordmerk, waar de ‘o’s’ elkaar raken. 
Dit geeft het symbool van ‘verbinding’ 
en ‘huwelijk’ weer, maar dan op een  
originele, hedendaagse manier. 



9

Logo variaties

Deze kunnen gebruikt worden als de 
achtergrond of plaats zich er beter toe 
leent om één van de variaties van het 
logo te gebruiken. 
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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 donkere merk-
kleuren, wordt best het witte logo  
gebruikt. 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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Typografie

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

Konztante
Gebruik voor logo

Sentence case
Letterspacing: 0em

Konztante
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

Spartan
Gebruik voor slogan

UPPERCASE
Letterspacing: 0em

Spartan
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

Raleway
Gebruik voor titels

Sentence case
Letterspacing: 0em

Raleway
Semibold

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
Gebruik voor paragrafen

Sentence case
Letterspacing: 0em

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. 

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

Accentkleur. Kan gebruikt worden voor 
titels en elementen. 

Basiskleur. Deze kleur wordt  
gebruikt als tekstkleur op lichte achter-
gronden. 

#CCB2A8
R:204 G:178 B:168
C:20 M:30 Y:30 K:5

#AF877F
R:175 G:135 B:127
C:27 M:45 Y:40 K:16

#445159
R:68 G:81 B:89
C:71 M:53 Y:46 K:40

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, ...

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

#d0bdb7
R:208 G:189 B:183
C:19 M:26 Y:24 K:3

#E8DCD0
R:232 G:220 B:208
C:11 M:14 Y:19 K:0

#F8F6F1
R:248 G:246 B:241
C:4 M:3 Y:7 K:0
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Stijlelementen

1. Kleurvlakken worden op een foto 
geplaatst waarbij 1 zijde de rand van de 
foto raakt. (Of omgekeerd) Er wordt een 
kader achter het kleurvak (of de foto) 
geplaatst dat lichtjes naar rechts-onder 
wordt geplaatst.

2. De horizontale streep of een kader zijn 
stijl-elementen om om tekst op te  
leuken.

1

2 Decoratietips

Decoratietips
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Sociale media

De templates voor de social media posts 
zijn ontwikkeld op Canva.com voor  
makkelijke aanpassing. De gestileerde 
posts worden afgewisseld met foto-posts 
om het geheel luchtig te houden. De foto’s 
hebben een warme gloed, warme kleuren 
en mogen soms een moody tintje hebben.




