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VISUAL IDENTITY
Inhoud

Nummering nog niet def



VISUAL IDENTITY
2.1 Typografie

Gedurende de campagne wordt consequent 
gebruik gemaakt van 2 karakteristieke 
fonts; de bungee en de Lora bold.

Beide fonts zijn webfonts (Google Fonts) en worden 
ook op de website gebruikt.
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Lora Regular
Lora Bold
Lora Bold Italic

bungee Regular

Eheniet asperiorem 
IS ET QUIA SUNT QUO 
ipisint otatur



VISUAL IDENTITY
2.2 Fotografie

Hier komen de fotografie guidelines/
voorbeelden
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VISUAL IDENTITY
2.3 Design elementen

Waar mogelijk gebruiken we de paarse 
gefaceteerde achtergrond

In de bibliotheek is een high res achtergrond 
beschikbaar.

Afhankelijk van het onderwerp van de uiting wordt 
een gekleurde ‘glow’ vanuit het midden over de 
achtergrond geplaatst.
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Standaard achtergrond

Algemene onderwerpen Drugsgerelateerde
onderwerpen IT-gerelateerde onderwerpen

Blauw is nieuw, kan wel?



VISUAL IDENTITY
2.3 Design elementen

Om niet alleen tekstueel te kunnen 
communiceren gebruiken we iconen om een 
boodschap te verduidelijken.

Er zijn een aantal visuals gemaakt die te vinden zijn in 
XXXXX. Wanneer je aanvullende visuals maakt deze 
graag toevoegen aan de bibliotheek via XXXXXX.Symbool ‘humaan vluchtelingenbeleid’

Symbool ‘reset drugsbeleid’
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Op basis van tekstinput nog 
aanvullende visuals maken



VISUAL IDENTITY
2.4 Tone of voice

Iets over de copy. Schreeuwen we, zoeken 
we de nuance op etc...

Et, comniandanis aciisi consequi oditiorios a debis 
aut exerum id maximpo remque perum fugit, ut quid 
moluptat apis poreprore, te nonsedi onseditatur as 
vitempo sseque officae omnitas ad magnimu sandunto 
et latureseque nissit quia dolora velibus ciendam 
dernatque lant, ne cus magnatur? Quiae. Agnate 
dolorro berepudit, incillant alictus apitio blaccae 
rroviditem. Re niet aut dellaut evelestibus, aut qui blam 
rehenim eicae es re nonsecu lparum aliquae corendu 
ntionector as audio. Lacea explace pelitiis sint eosam 
vel ento bla illam sitistibus que ped min cor re nos si 
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Input nodig



HUMAAN
OPVANGBELEID
VOOR VLUCHTELINGEN

#PPNL   #PIRATENPARTIJ   #TK2017

VISUAL IDENTITY
3.1 Memes

De memes geven een toegankelijk, korte en 
krachtige samenvatting van één van onze 
programmastandpunten.

De standpunt memes worden beschikbaar in 3 kleuren: 
groen, roze, paars en blauw. Roze en paars zijn het 
standaard. Groen wordt enkel gebruikt bij drugs 
relateerde memes. Blauw bij ????

Onder het standpunt wordt een gerelateerd symbool 
gebruikt. Deze moet qua grootte identiek zijn aan alle 
voorgaande memes.

Font: Lora (Standpunt tekst)
Bungee (Standpunt onderwerp, altijd groter dan de 
algemene tekst)
Lora (Hashtags)

Hashtags: #PPNL #PIRATENPARTIJ #TK2017
Publiceren: RGB, vanaf 800 pixels (breed), opslaan als 
JPG (Quality 12 max.)

Hashtags

Witte rand zodat de af-
beelding ongeacht web-

site-achtergrondkleur 
altijd genoeg opvalt

Krachtige head-
ing

Symbool/icoon verduidelijkt thema en of 
standpunt. Alleen toepassen wanneer er een 
goede visual beschikbaar is en het niet ten 
koste gaat van het typografische beeld.

Achtergrond wordt 
ook bij andere 
materialen toegepast
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VISUAL IDENTITY
3.1 Memes

nog enkele voorbeelden van de memes.

Er zijn Photoshop/InDesign-templates beschikbaar 
om zelf memes te kunnen maken.

RESET HET
DRUGSBELEID
DOORBREEK HET TABOE

EBIS ACCUM AS ENDI 
QUUNTUR ALIS ET 
DOLORI AUTEM ADICIA

HUMAAN
OPVANGBELEID
VOOR VLUCHTELINGEN

#PPNL   #PIRATENPARTIJ   #TK2017

EBIS ACCUM AS ENDI 
QUUNTUR ALIS ET 
DOLORI AUTEM ADICIA
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#PPNL   #PIRATENPARTIJ   #TK2017

#PPNL   #PIRATENPARTIJ   #TK2017#PPNL   #PIRATENPARTIJ   #TK2017

Nog 2 voorbeelden te maken



VISUAL IDENTITY
3.2 Quote memes

De quote memes geven een persoonlijke 
insteek aan onze campagne. De quotes 
moeten betrekking hebben tot onze 
standpunten of iets uit de actualiteit. 
Quotes kunnen worden overgenomen uit 
tweets, interviews of worden speciaal 
aangeleverd.

Het doel is om mensen / de stemmer persoonlijk 
kennis te laten maken met de gezichten achter de 
partij.

Hashtags: #PPNL #PIRATENPARTIJ #TK2017
Publiceren: RGB, vanaf 800 pixels (breed), opslaan als 
JPG (Quality 12 max.)
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“Me explabo. Ebis velibus, sectotat haribusam 
ipsam, ut rempore volupta tquate lam invellectur? 
Soluptia nonseces, tem quos dero essum rempost”

Ancilla van de Leest
Lijsttrekker

#PPNL   #TK2017

Hashtags

Quote moet duidelijk en 
prikkelend zijn.

Naam + 
functie van de 
geciteerde

Fotografie en tekst niet def



VISUAL IDENTITY
3.3 Foto’s op social kanalen

Foto’s die niet deel uitmaken van een 
hele serie maar individueel op Facebook, 
Twitter en via andere social media 
kanalen worden gepost zullen een 
Piratenbanner krijgen.

Font: Bungee (banner tekst)
Hashtags: #PIRATENPARTIJ
Publiceren: RGB, max. 1280 pixels breed, opslaan als 
JPG (Quality 12 max.)
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  5

 
 

FOTO'S 
 
Foto's die niet deel uitmaken van een hele serie maar individueel op Facebook, Twitter en via andere social 
media kanalen worden gepost zullen een Piratenbanner krijgen. 
 
Font:  Bebas Neue (banner tekst) 
 
Hashtags: #PIRATENPARTIJ 
 
Publiceren: RGB, max. 1280 pixels breed, opslaan als JPG (Quality 12 max.)

Banners niet def
(open bestanden nodig)



VISUAL IDENTITY
3.4 Video memes

Iets over video memes...

Al onze eigen video’s en de video memes die korte 
fragmenten bevatten uit de media (Piraat gerelateerd) 
krijgen een Piratenbanner.

De video’s worden individueel geüpload op Facebook, 
Twitter en Instagram. De video wordt tevens geüpload 
op het YouTube channel.

Font: Lora (banner tekst)
Hashtags: #PIRATENPARTIJ
Publiceren: 1280x720 HD, als MP4 (minimale bitrate: 
25Mbps)
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  6

 
 
 

VIDEO MEMES 
 
Al onze eigen video's en de video memes die korte fragmenten bevatten uit de media (Piraat gerelateerd) 
krijgen een Piratenbanner. 
 
De video's worden individueel ge‐upload op Facebook, Twitter en Instagram. 
 
De video wordt tevens ge‐upload op het YouTube channel. 
 

Font:  Bebas Neue (banner tekst) 
 
Hashtags: #PIRATENPARTIJ 
 
Publiceren: 1280x720 HD, als MP4 (minimale bitrate: 25Mbps) 

Input nodig



VISUAL IDENTITY
3.5 Website

Iets over de website...

Et, comniandanis aciisi consequi oditiorios a debis 
aut exerum id maximpo remque perum fugit, ut quid 
moluptat apis poreprore, te nonsedi onseditatur as 
vitempo sseque officae omnitas ad magnimu sandunto 
et latureseque nissit quia dolora velibus ciendam 
dernatque lant, ne cus magnatur? Quiae. Agnate 
dolorro berepudit, incillant alictus apitio blaccae 
rroviditem. Re niet aut dellaut evelestibus, aut qui blam 
rehenim eicae es re nonsecu lparum aliquae corendu 
ntionector as audio. Lacea explace pelitiis sint eosam 
vel ento bla illam sitistibus que ped min cor re nos si 
dem explita tiorumqui quis vendeli quatio et exeriae 
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Input nodig


