Stijlgids
sociale verkiezingen 2020
WELKOM
Waarom een toolbox speciaal voor de sociale verkiezingen?
Omdat we jullie graag een aantal handige tools aanreiken voor
de campagne sociale verkiezingen 2020. Tools die op maat zijn
gemaakt om bijvoorbeeld met een computer, Word en Powerpoint
zelf presentaties, affiches en pamfletten te creëren. Op die manier
kunnen jullie in de juiste stijl campagne voeren en zo helpen om de
STA MEE OP-boodschap mee uit te dragen.
De voordelen van een online versie
Zo’n online toolbox zorgt ervoor dat we op zeer korte termijn
updates online kunnen plaatsen en nieuwe zaken kunnen lanceren.
Hou dus zeker je mailbox, sociale media en website in het oog.
ABVV-Metaal

Logo’s: overzicht

Algemeen verkiezingslogo ABVV-Metaal
Het ABVV-Metaal-logo is het meest herkenbare element van onze huisstijl. Gebruik
het daarom voor elk communicatiemiddel en maak het altijd goed zichtbaar. Het is ook
belangrijk dat we het correct gebruiken.
In een verkiezingsperiode, opteren we voor deze versie met gele lint.

Full Colour

PMS (Pantone)

Zwart-wit

Dit is de basisversie van ons logo en hier wordt altijd de voorkeur

Deze technische variatie gebruiken

Ook deze technische variatie wordt

aan gegeven. Dit logo bestaat in versies met rood tandwiel voor op

we enkel wanneer de kleurversie

enkel gebruikt als er druktechnisch geen

witte achtergronden, en een versie met wit tandwiel voor op rode

druktechnisch niet kan.

andere mogelijkheid is.

achtergronden.

ABVVmetaal_samenvooruit_Q_rood_NL

ABVVmetaal_samenvooruit_Q_wit_NL

ABVVmetaal_samenvooruit_PMS_NL

ABVVmetaal_samenvooruit_BW_NL

ABVVmetaal_samenvooruit_Q_rood_FR

ABVVmetaal_samenvooruit_Q_wit_FR

ABVVmetaal_samenvooruit_PMS_FR

ABVVmetaal_samenvooruit_BW_FR
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Logo’s: overzicht

Algemeen verkiezingslogo ABVV-Metaal: incorrecte toepassingen

Vervormen

Oude versie

Foute kleur

Te klein

Plaats het logo enkel in

Gebruik enkel de nieuwe

Op een witte achtergrond

Bekijk drager per drager

de correcte (vierkante)

versies van het ABVV-

gebruiken we het logo met

en per druktechniek of het

verhouding.

Metaal logo.

het rode tandwiel, en vice

logo volledig leesbaar en

versa.

herkenbaar blijft.
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Logo’s: overzicht

Campagnelogo voor 2020: horizontaal, rechthoekig of verticaal
Het campagnelogo is beschikbaar in 3 verschillende oriëntaties: een horizontale, een
rechthoekige en een verticale. Er mag vrij gekozen worden tussen deze versies in functie van
de beschikbare ruimte of de compositie.

Horizontaal
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Rechthoekig

Verticaal

Logo’s: overzicht

Campagnelogo voor 2020: 4 kleurversies
Net zoals het algemene logo van ABVV-Metaal (blz. 2) is het campagnelogo beschikbaar in
4 kleurversies. We gebruiken bij voorkeur de ‘Full Colour’-versies maar als het technisch niet
anders kan zijn ook een Pantone- en een Z/W-versie beschikbaar.

Full Colour positief

Full Colour negatief

Pantone

Zwart-wit
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Logo’s: overzicht

Campagnelogo voor 2020: volledig overzicht (NL)
Een volledig overzicht van alle beschikbare logo’s (3 oriëntaties in 4 kleurversies) in het Nederlands

Full Colour positief

Full Colour negatief

Pantone

Zwart-wit

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_rood_HOR_NL

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_wit_HOR_NL

ABVVmetaal_campagnelogo2020_PMS_HOR_NL

ABVVmetaal_campagnelogo2020_BW_HOR_NL

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_rood_SQ_NL

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_wit_SQ_NL

ABVVmetaal_campagnelogo2020_PMS_SQ_NL

ABVVmetaal_campagnelogo2020_BW_SQ_NL

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_rood_VERT_NL

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_wit_VERT_NL

ABVVmetaal_campagnelogo2020_PMS_VERT_NL

ABVVmetaal_campagnelogo2020_BW_VERT_NL
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Logo’s: overzicht

Campagnelogo voor 2020: volledig overzicht (FR)
Een volledig overzicht van alle beschikbare logo’s (3 oriëntaties in 4 kleurversies) in het Frans

Full Colour positief

Full Colour negatief

Pantone

Zwart-wit

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_rood_HOR_FR

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_wit_HOR_FR

ABVVmetaal_campagnelogo2020_PMS_HOR_FR

ABVVmetaal_campagnelogo2020_BW_HOR_FR

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_rood_SQ_FR

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_wit_SQ_FR

ABVVmetaal_campagnelogo2020_PMS_SQ_FR

ABVVmetaal_campagnelogo2020_BW_SQ_FR

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_rood_VERT_FR

ABVVmetaal_campagnelogo2020_Q_wit_VERT_FR

ABVVmetaal_campagnelogo2020_PMS_VERT_FR

ABVVmetaal_campagnelogo2020_BW_VERT_FR
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Andere stijlelementen

Kleur en lettertype
Kleur

Lettertype

Het kleurpalet voor de sociale verkiezing van 2020 steunt in hoofdzaak op ons

Het lettertype dat we gebruiken hangt af van de software waarover we beschikken.

traditionele krachtige rood. We contrasteren het rood met wit en zwart. Een zachte

In professionele ontwerpsoftware gebruiken we het lettertype ‘Raleway’. In

grijstint brengt nuance waar nodig.

Microsoft Office toepassingen gebruiken we ‘Arial Black’ voor titels en de gewone
‘Arial’ of ‘Helvetica’ voor leestekst.
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RGB

169 - 28 - 29

CMYK

13 - 100 - 100 - 7

RGB

34 - 34 - 33

CMYK

0 - 0 - 0 - 100

RGB

246 - 245 - 239

CMYK

0-0-4-5
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Indesign, Photoshop, ...

Microsoft Office, ...

The quick brown fox jumps

The quick brown fox jumps

over the lazy dog.

over the lazy dog.

Raleway medium

Arial (regular)

The quick brown fox jumps

The quick brown fox jumps

over the lazy dog.

over the lazy dog.

Raleway bold

Arial (bold)

The quick brown fox jumps

The quick brown fox

over the lazy dog.

jumps over the lazy dog.

Raleway black

Arial black

Beschikbare modellen

Aﬃches
We stellen een affiche (in Word) ter beschikking, in de stijl van de campagne, die je zelf kan aanpassen.
Je ziet hieronder wat er allemaal aanpasbaar is qua boodschap.

Deze grote titel is editeerbaar
en draagt de belangrijkste
boodschap

Deze ondertitel
is optioneel

In deze leestekst kan extra
informatie toegevoegd worden
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#stameeop
#sv2020
abvvmetaal.be/
sociale-verkiezingen

Il ium nos exerspe ure, ommo
digenime provid eos as et
quibus sequiate et ofﬁciatio.
Aspere et quament, ut asped
maxim vene.

Voorbeeld
titel arial
black
lorem
ipsum
Ondertitel
arial black
lorem ipsum

Ondertitel
arial black
lorem ipsum

#stameeop #sv2020
abvvmetaal.be/sociale-verkiezingen
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sta
mee
op

Voorbeeld
titel arial
black
lorem
ipsum

sta
mee
op

Deze grote titel is editeerbaar
en draagt de belangrijkste
boodschap

Deze ondertitel is optioneel
en kan eventueel vervangen
worden door een blokje met
leestekst.

Beschikbare modellen

Flyers
Zelfde principe voor de flyer als voor de affiche. Een versie in Word is beschikbaar,
zowel landschap- als portretformaat. Je kan dus kiezen.

De rectozijde van
deze flyer is niet
editeerbaar.

sta
mee
op
ABVV-Metaal strijdt voor een beter werk en een
beter leven. Vind jij, net zoals wij, dat het nog veel
beter kan?
Sta dan mee op voor ABVV-Metaal, maak jouw punt
en kies voor het belang van alle mensen.

#stameeop #sv2020   
abvvmetaal.be/sociale-verkiezingen

Op de versozijde
is alle tekst
editeerbaar.

De rectozijde van
deze flyer is niet
editeerbaar.

sta
mee
op

Voorbeeld
titel arial
black lorem
ipsum

#stameeop #sv2020   
abvvmetaal.be/sociale-verkiezingen

Ondertitel arial black
lorem ipsum
Is a nemolor iberem quidipit eture evel ius, aute ped eatincipsam, nis aliquib erovit quassim nonectus ad qui iunt voluptum numquatest plitate laborum sequos nonseque dem harunt.
Bit qui sunditati as aut apit, qui ium volupta volut exerum ni qui
cus ipsunte evenis sus quo mos qui acipsusa sedi autassed
maximo esectur a net, nissundem enihil eni ipsa et es rem es
nit venihit!

sta
mee
op

Op de versozijde
is alle tekst
editeerbaar.

Voorbeeld titel
arial black lorem
ipsum
Ondertitel arial black
lorem ipsum
Is a nemolor iberem quidipit eture evel ius, aute ped
eatincipsam, nis aliquib erovit quassim nonectus ad
qui iunt voluptum numquatest plitate laborum sequos
nonseque dem harunt.
Bit qui sunditati as aut apit, qui ium volupta volut
exerum ni qui cus ipsunte evenis sus quo mos qui acipsusa sedi autassed maximo esectur a net, nissundem
enihil eni ipsa et es rem es nit venihit!
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sta
mee
op

Beschikbare modellen

Powerpoint templates
Zelfde principe voor de flyer als voor de affiche. Een versie in Word is beschikbaar,
zowel landschap- als portretformaat. Je kan dus kiezen.
Voor powerpointpresentaties
zijn er 2 titelslides. Een algemene (niet
editeerbare) en een editeerbare voor
speciﬁeke presentaties.

Voor de inhoudelijke slides van de
presentatie zijn er 2 opties.

sta
mee
op

Titel slide
Ondertitel slide

Bodycopy unt qui ut is accab intus eaquam ea
volorempore volorestis sanditist vollatus elicipi ciditia
sincien ihilis unt ut magnimusam, nestio et vendis:
• solor minia nonsedi
• tinusci teces eum alicipi endam
• volore voluptur sin restoreiciet odiam

sta
mee
op

sta
mee
op

Titel
presentatie
Ondertitel
presentatie

sta
mee
op

Titel slide
Ondertitel slide

Bodycopy unt qui ut is accab intus eaquam ea
volorempore volorestis sanditist vollatus elicipi ciditia
sincien ihilis unt ut magnimusam, nestio et vendis:
• solor minia nonsedi
• tinusci teces eum alicipi endam
• volore voluptur sin restoreiciet odiam

Datum
Naam spreker
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De presentatie kan eindigen met een
algemene slide.

