Van ons.

Inhoud
Wie we zijn | 02
Wat we doen | 03
Doel van dit boek | 04
Voys-paars | 05
Voys-groen | 06
Voys-blauw | 07
Beeldtaal | 08
Altijd van ons | 09
Middelen | 10
Logo’s | 11
Formaten | 12
Plaatsing en ruimte | 13
Lettertype | 14
Toepassing | 15
Online vs offline | 16
Kracht zit in details | 17
Ronde hoek | 18
Schaduw | 19
Één merk, vele producten | 20
Laat ons zien | 21
Rust, reinheid en regelmaat | 22
Verklaar je nader | 23
Hoe nu verder | 23

02

Dit zijn wij.
(en ook ons meest gebruikte logo)

03

Zakelijke cloud telefonie

Dit doen we.
(en ook de enige echt schrijfwijze)
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Zo,
dat was ons merk in een notendop.
In het nu volgende overzicht laten
we je zien hoe ons logo en z’n
belofte het allerbeste tot zijn recht
laat komen. En hoe je dit keer op
keer doet. Staand, liggend, groot
en klein, in een brief, op een poster,
of in een video.
Dit alles met maar één doel.
Zodat jij je kan richten op dat wat
echt belangrijk is.

De inhoud.
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Voys-paars.
Wat we het meest van alle tijd zijn.
Onze eigenste kleur. Heerlijk als
volvlak met witte tekst, maar ook
als tekstkleur op een witte
achtergrond.
Kortom, gebruik hem veel en vaak.
Het zorgt voor herkenning.

In de praktijk

Hex Color
#2e3192

RGB
R: 46
G: 49
B: 146

CMYK
C: 100
M: 100
Y: 0
K: 0

PMS (Pantone)
2747C
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Voys-blauw.
Fijn steuntje in de rug van paars.
Zo af toe, in detail, of kleine
lettertjes. (als we die al hebben)
Probeer grote vlakken (zoals hier)
te vermijden ;-) en pas deze kleur
toe om tekst en tussenkoppen van
meer hierarchie te voorzien.

In de praktijk

Hex Color
#0083ca

RGB
R: 4
G: 132
B: 203

CMYK
C: 100
M: 40
Y: 0
K: 0

PMS (Pantone)
7461C
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Voys-groen.
Fantastisch in details en als
slagroom op de taart. Hij is
heerlijk, maar je weet wat ze zeggen
over slagroom.
Probeer ook hier grote vlakken
te vermijden. En pas deze kleur
toe om tekst en tussenkoppen van
meer hierarchie te voorzien.

In de praktijk

Hex Color
#a6ce39

RGB
R: 166
G: 206
B: 57

CMYK
C: 19
M: 0
Y: 72
K: 19

PMS (Pantone)
367C

08

(beide foto’s zijn van ons)
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Altijd van ons.
Twee posters met een totaal verschillende beeldtaal.
Maar beiden van ons. Waardoor komt dit?

Maandag 10 september | Mediacentrale

Spraak
makers.
Kom luisteren!

WE
WANT
YOU

For team Awesome

voys.nl

1. Eigen lettertype.
2. Vaste plek voor het logo.
3. De tone of Voys.
4. Herkenbare uitlijning.
5. Kracht van de herhaling.

voys.nl
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Mark Vletter

voys

“Nee,
jij moet
ophangen!”

Freedom is calling

Chef leuk werk

050 700 9968
markvletter@voys.nl
voys.nl

Maandag 10 september | Mediacentrale

Spraak
makers.
Kom luisteren!

Freedom is calling

voys.nl

“Nee,
jij moet
ophangen!”

Sorry!

voys.nl

Welkom!

Anniek Ottens
Spraakmaker

050 700 9968
anniekottens@voys.nl
voys.nl
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Ons logo en z’n familie (in drukwerk)
Het Voys logo bestaat uit een aantal basisvarianten en een aantal speciale
uitvoeringen. Daarnaast kent ons logo een beperkt aantal formaten met de
daarbij behorende toepassingen. Hiermee voorkom je dat je bij verschillende
uitingen niet hoeft nadenken over het juiste formaat.

Woordmerk (special)

Corporate basis

Corporate diapositief (1)

Corporate diapositief (2)
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Formaten en toepassingen (in drukwerk)

Special

12,5%

25%

1,5 cm breed
(zonder embleem)

2,5 cm breed

5 cm breed

-

-

- Pennen

Briefpapier
Visitekaartjes
Ansichtkaarten
Folders
Handleidingen
Bijschrift
Adresgegevens
Voetnoot

Visitekaartjes
Ansichtkaarten
Folders
Handleidingen
Flyers
Kleding

50%

75%

100%

10 cm breed

15 cm breed

20 cm breed

- Posters > A4
- Kleding

- Roll up banners
- Posters > A3
- Kleding

- Roll up banners
- Posters > A2
Kleding
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Plaatsing en ruimte (in drukwerk)
Klein of groot, een logo heeft ruimte en lucht nodig. Een handige manier
om te bepalen of het logo genoeg ruimte rondom heeft is door gebruik te
maken van de O uit het logo. Neem deze als afstandhouder en zorg hiermee
dat er geen andere informatie te dicht bij het logo komt te staan.
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Ons eigen lettertypes

(onze lieveling, zo vaak mogelijk)

Gotham Light
Gotham Book
Gotham Bold
(onze online lieveling, voor koppen en korte teksten)

Montserrat Regular
Montserrat Bold
(onze online voorkeur voor langere lees-teksten)

Helvetica Neue (regular)
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Ons eigen lettertypes en de toepassing
Binnen en buiten maken we gebruik één basis huisstijl lettertype met daarnaast
een aantal andere lettertypes die ons online en in presentaties helpen. De basis wordt
gevormd door het lettertype Gotham, met drie varianten. Light, (Book)
en Bold. Een aantal voorbeelden van goede toepassing zie je hieronder. Het is een
contrastrijk font, wat door de variaties in Light en Bold elkaar enorm versterkt.
De voorkeur in uitingen gaat naar Light vs Bold, waardoor het contrast het grootst is.
Maar voor langere (lees) teksten is er een tussenvariant beschikbaar, Gotham Book.

Gotham Light, (Book) & Bold
Zakelijke cloud telefonie
Anniek Ottens
Spraakmaker

050 700 9968
anniekottens@voys.nl
voys.nl

KOM JIJ BIJ
ONS WERKEN?
Freedom is calling
Jouw zakelijke telefonie in de cloud? Vanaf nu heel gemakkelijk
met Voys Freedom. Diensten per dag aanvragen en opzeggen?
Je krijgt van ons de volledige vrijheid!
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Online vs offline en onze fontkeuzes
Aangezien ons favoriete lettertype zich graag op drukwerk begeeft hebben
we voor al ons online werk een mooie variant beschikbaar. De Montserrat komt
in twee uitvoeringen, een regular- en een bold variant.

Beiden
herkenbaar
maar toch
verschillend.

Gotham

Montserat
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Kracht zit in details
Vanaf vandaag geen - (negatief) streepje als opsommingsteken meer.
Ook geen dikke automatisch gegenereerde stip, maar een eigen voys-icoon.
Verkrijgbaar in 2 kleuren, voor het meer- of minder opvallende werk.

Voys-blauw

25% zwart
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Ronde hoeken online vs offline
Ronde hoeken of scherpe lijnen. Onze huidige website is tegenover dagelijks
drukwerk een mooi voorbeeld van het nieuwe gebruik van bepaalde vormen.
Waar de site (dan wel heel minimaal) veel gebruik maakt van vlakken met
afgeronde hoeken gaan we dit in drukwerk niet meer doen.
Hiërarchie onstaat door typografie, niet door ronde hoeken. Vlakken over de hele
breedte om zaken van elkaar te scheiden zijn prima. De ronde hoeken zijn vanaf
heden web-only.
Huidige handleiding

Handleiding
Voorbeeld
van typografie

Cisco SPA serie

Stap 3 Inpluggen!
Om te kunnen bellen heb je internet nodig. Sluit daarom je netwerkkabel aan op je
router, modem of switch en steek het andere eind van je netwerkkabel in de
SW-poort aan de achterkant van je telefoon.

Gefeliciteerd met de aanschaf van je nieuwe
toestel. In dit document lees je wat je zelf*
nog moet doen om er daadwerkelijk mee te
kunnen bellen.

Wil je jouw toestel verbinden met je PC? Sluit dat je netwerkkabel aan op de PC en
de het andere eind van de kabel in de PC-poort van het toestel.

Stap 4 Let’s get some
power

Stap 5 Even wachten

Sluit nu de adapter aan op het

bellen. Het knipperen kan even

stopcontact en doe de andere kant in

duren. Vouw ondertussen een

het toestel (vlak naast de

vliegtuigje van deze handleiding of

standaard). Je toestel start nu op. Als

stuur een leuke tweet naar @VoysNL.

alle lampjes naast het display groen
zijn, is het toestel klaar om te bellen!

 LET OP
Is het belplan in Freedom ingesteld?
freedom.voys.nl

HELP! Het werkt niet
Voys levert alle hardware volledig

Als alle lampjes groen zijn, kan je

*

gelukkig is dit niet zoveel!
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simpele stappen

Stap 1 De standaard
Bevestig de standaard aan je toestel, zodat je toestel staat. Klik eerst de
onderkant van de standaard in het toestel en druk dan de bovenkant vast.

Stap 2 Hoorn bevestigen
De korte kant van het krulsnoer klik je in de onderkant van de hoorn, in de

geconfigureerd. Het kan natuurlijk

witte untangler (HUH?*). De lange, rechte kant van het krulsnoer klik je in de

een keer voorkomen dat het toch

poort van je toestel (rechts naast de SW-poort).

niet helemaal goed werkt. Neem dan
eens een kijkje op voys.nl/hulp of
neem contact met ons op.

Stap 3 Inpluggen!
Om te kunnen bellen heb je internet nodig. Sluit daarom je netwerkkabel aan

 @VOYSNL
 VOYSTELECOM
 050-7009920

op je router, modem of switch en steek het andere eind van je netwerkkabel in
de SW-poort aan de achterkant van je telefoon. Wil je jouw toestel verbinden
met je PC? Sluit dat je netwerkkabel aan op de PC en de het andere eind van
de kabel in de PC-poort van het toestel.

Toepassing online
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Schaduw? Liever niet.
Nou ja, en als het dan toch moet. Omdat de tekst in dit geval slecht leesbaar
wordt, dan gedogen we het. Maar in alle andere gevallen gebruiken we vanaf nu
geen ‘dropshadow’ meer. En mocht je hem moeten toepassen, dan graag op de
volgende manier. Alléén bij tekst en niet verfraaiing van iconen of logo’s.

1. Vanuit het midden uitlijnen
2. Zwarte kleur en 25% van z’n waarde.
3. Met een formaat van 4 mm.

Sorry!
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Één merk, veel producten
Voys is de afzender, ten allen tijde. Of we nu in België of in Afrika zitten.
We kiezen er daarom bewust voor om één logo te voeren en in het geval van
producten of diensten met een unieke naam, deze alleen een schrijfwijze toe
te kennen. Zoals beschreven in het logo-hoofdstuk, geen samenvoegingen meer
met het Voys-logo, maar schrijfwijzes. (in geval van ‘echte’ merken eventueel
met een klein ® of een © symbool.
Alles is mogelijk, zolang je maar binnen het font, de fontgrootte en dezelfde
letterkleur blijft. Hieronder een paar mogerlijk

Voorbeelden

Voys One (prima)
Voys One (mooi, hou ik wel van)
Voys ONE (kan ook)
Voys One© (ook goed)
Voys ONE (mooi!)
Of...

Freedom van Voys (prima)
FREEDOM© (super professioneel)
Freedom van Voys (lekker hoor)
FREEDOM van Voys (kan ook)
En dus niet

(en ‘dropshadows’ zijn vanaf heden verboden)
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Laat ons zien. Herkenbaar, maar verassend.
Voor presentaties geldt wederom. Wees herkenbaar. Met vaste zaken op
vaste plaatsen, elke keer opnieuw. Originaliteit komt door inhoud, niet door
de vormgeving. Focus je op die inhoud en maak gebruik van wat al gemaakt is.

Voorbeelden
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Rust, reinheid en regelmaat.
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Verklaar je nader
Typografie en de daarbij behorende stijl is in vele gevallen een gevoelsding.
Toch zijn er ook over typografie best een aantal zinnige ‘regels’ te benoemen
waardoor een fysiek middel/uiting altijd een zelfde herkenbare uitstraling heeft.
Aan de hand van een aantal ontwerpen zal ik hieronder uiteenzetten wat zorgt
voor de juiste stijl.
Een boodschap op een poster, advertentie of in dit geval een visitekaartje bestaat
vaak uit drie ‘belangrijke’ onderdelen. Dit zijn de onderdelen waarvan we als
afzender willen dat ze als eerste of zelfs wel als enige gelezen dienen te worden.
Dit betekent dat je (bijvoorbeeld) drie verschillende variaties van tekstgrootte
of dikte kiest. Hierdoor geef je de lezer rust en weet hij/zij waar hij aan toe is.

Niveau 1
Belangrijkste tekst (groot en ‘bold)
Niet schreeuwerig, maar wel een duidelijk formaat.
Niveau 3
Een ‘bijschrift, hoeft niet in eerste instantie
gelezen te worden, maar zeker niet onbelangrijk.

Chef leuk werk

Niveau 2
Na de belangrijkste tekst is dit de nummer twee.
Hier gaat het om leesbaarheid en een aantal regels
tekst. Dezelfde grootte als het eerste niveau, maar
dan de ‘light-variant.

050 700 9968
markvletter@voys.nl
voys.nl

Je ziet dat de onderlinge ruimte tussen elk ‘tekstblok’
ook gelijk is. Waardoor het geheel voor de lezer ook
weer rustig is.

Mark Vletter

Op de achterzijde staat onze trots.
In het geval van een visitekaartje kies je
hier voor de 25% - variant van het logo.
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Hoe nu verder?
Om te voorkomen dat je bij
elke uiting opnieuw moet gaan
bedenken hoe deze eruit moet zien
hier een aantal handige richtlijnen.
1. Hierarchie / leesvolgorde

Wat ziet je lezer als eerst? En nog veel belangrijker. Wat wil je dat je
lezer als eerste ziet? En daarna. Dit kan je zelf bepalen. Lead the way.

2. Uitlijning

Zorg dat zaken (zowel beeld als tekst) met elkaar lijnen, op dezelfde
hoogte beginnen of eindigen.

3. Herhaal, herhaal, herhaal.

Probeer niet elke origineel te zijn. Dat ben je namelijk al, want de content
is anders of nieuw. De kracht van herhaling zorgt voor herkenbaarheid,
waardoor mensen nog sneller zullen zien wie de afzender is.

4Witruimte

Houdt ruimte leeg. Dit is minstens zo belangrijk als de content zelf.
Zorg voor de juiste afwisseling tussen tekst, beeld en de rest..
Ook voor witruimte geldt de kracht van herhaling. Bepaald een afstand
tussen zaken en gebruik die overal.
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