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Hoe gebruik je de
huisstijl toolkit
voor Operatie Klimaat?
Wat goed dat je in jouw buurt aan de slag gaat voor het klimaat!
Er is een speciale huisstijl ontwikkeld voor alle Operatie Klimaatgroepen.
Dat is niet voor niks. Zo zijn alle groepen op dezelfde manier
herkenbaar en zien anderen dat al die groepen onderdeel zijn
van één grote beweging van veranderaars!

In deze korte handleiding leggen we uit hoe je de huisstijl gebruikt.
Hij bestaat uit:
A Werkset
B Do’s & don’ts
C Gebruiksvoorbeelden

A Werkset
De huisstijlkit bestaat uit een logo, een pay-off en een set met iconen.
Logo

AMSTERDAM
Je gebruikt altijd op iedere communicatieuiting je eigen logo.
Deze bestaat uit Operatie Klimaat en de naam van jouw stad.
Pay off

Naast het logo is er een pay-off. Ook deze pay-off laat je terugkomen op iedere uiting,
tenzij er een goede reden is om dit niet te doen (ongepast, strategisch niet handig).
Om het je gemakkelijk te maken hebben we ook het logo
inclusief de pay-off in één afbeelding:

AMSTERDAM
Gebruikte kleuren

PANTONE 626 EC
CMYK 80/18/53/56
HTML 2C 5E 4F
RGB 44/94/79

PANTONE 368 EC
CMYK 70/0/100/0
HTML 69 BE 28
RGB 105/190/40

PANTONE 632 EC
CMYK 93/2/15/6
HTML 00 9B BB
RGB 0/155/187

PANTONE 653 EC
CMYK 96/59/4/19
HTML 21 57 8A
RGB 33/87/138

PANTONE 144 EC
CMYK 0/58/100/0
HTML E9 83 00
RGB 233/131/0

PANTONE 485 EC
CMYK 0/96/100/0
HTML D4 2B 1E
RGB 213/43/30

Typografie
Het lettertype dat we gebruiken is Lato.
Dit is een ‘Open Source’ font, dat gratis te gebruiken is door iedereen.

Lato abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Je vindt Lato hier: fonts.google.com/specimen/Lato

Iconen
Om nog herkenbaarder te zijn als Operatie Klimaatgroep, hebben we een
herkenbare set iconen laten maken. Deze kan je gebruiken om bijvoorbeeld mensen
te werven en te laten zien waar je mee bezig bent (bijvoorbeeld de verkiezingen).
Gebruik ze op posters, flyers, op je Facebookpagina, in nieuwsbrieven etc.
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B Do’s & Don’ts
Do’s:
• Het logo is altijd prominent in beeld
• Je laat Powered by Milieudefensie zien op alle uitingen,
tenzij het echt niet kan (weinig ruimte, strategisch niet handig)
• Je gebruikt alleen de kleuren uit het kleurpalet, of zwart-wit
• Je gebruikt bij voorkeur het gratis lettertype Lato
• Je gebruikt altijd minimaal 1 icon in je uitingen, bij voorkeur meerdere.

Don’ts
• Je gebruikt geen ander logo dan het logo uit deze huisstijlkit
• Je gebruikt geen andere icons dan uit de huisstijlkit.
Mis je een icon, vraag deze dan aan bij Milieudefensie via Maarten Ros

C Gebruiksvoorbeelden

Verkiezingen!
lobortis
diam aliquip
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod
tincidunt ut laorsed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet eet dolore magna
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
conseqt wisi enim ad minim veniam, quuat.
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Kijk voor meer informatie op
[link Facebook of website]
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Wat gaan we doen?
dolum quuntias ipsusae
poruptatum reperro cora idi
facebook.com/voorbeeld
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