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Een samenhangende visuele identiteit is 
de basis van elk communicatiebeleid.

Daarom deze huisstijlgids. Met 
basisregels die de impact van de 

campagne vergroten. Het uitgangspunt 
van dit handvest is het nieuwe logo van 

Circuit Zolder.  
De weldoordachte mix van typografie, 
kleuren en verhoudingen in de lay-out 

brengt de identiteit van Circuit Zolder tot 
leven.  

Een consistent gebruik is dan ook een 
must voor een sterke corporate identity. 

Deze huisstijlgids biedt daarvoor een 
stevige houvast. Hoe dit nieuwe logo 
gebruiken in diverse drukwerken? Je 

leest het allemaal in deze gids. Concrete 
voorbeelden maken alles duidelijk.
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C=0 M=100 Y=100 K=0
R=227 G=6 B=19
Pantone STRONG RED U 
#E30613
 

C=0 M=0 Y=0 K=100
R=35 G=31 B=32

PANTONE P PROCESS BLACK C
#231F20

KLEURENPALLET
De specifieke kleuren legden we 

vast in diverse kleurwaarden: CMYK, 
RGB, Pantone en hexadecimale. Die 

garanderen een correct kleurgebruik in 
alle omstandigheden en op alle dragers: 

brieven, omslagen, naamkaartjes, 
maar ook online gebruik zoals 

webtoepassingen of sociale media posts, 
etc.
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DE SUBLOGO’S
Fel rood, zacht blauw, levendig groen, 

no nonsense blauw, sepia bruin en 
vrolijk oranje kleuren de sublogo’s. De 

swoosh is hier groter tegenover de 
tekst, we brengen elke kleur en thema 

dwingend op de voorgrond. Je ziet 
in een oogopslag waar het over gaat.  

‘Funtastic’ komt terug in elke baseline, 
want wat er ook op het circuit gebeurt 

dat is altijd fun.

C=100 M=75 Y=0 K=0
R=0 G=84 B=166
Pantone P 104-16 C
#0054A6
 

C=100 M=15 Y=15 K=0
R=0 G=154 B=198
Pantone P 116-6 C
#009AC6
 

C=25 M=40 Y=65 K=0
R=196 G=154 B=108
Pantone P 22-4  C
#C49A66
 

C=0 M=60 Y=100 K=0
R=245 G=130 B=32
Pantone P 27-8 C
#F58220
 

C=0 M=100 Y=100 K=0
R=227 G=6 B=19
Pantone STRONG RED U 
#E30613

C=75 M=0 Y=100 K=0
R=57 G=181 B=74
Pantone P 148-7 C
#37B54A
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Gotham Italic
Thin

Medium

Sincilis aperehent am, natecti oribust rumquidit 
dus reped ut ant. Sequi occaerovit omnis re corro 
enissim poremosti dundelique enderum, conecep 
erorehenient eum vid moluptatquo volorrum eve-
rias et, saped modigenis dolluptatem eturionsedit 
magnihit, cum id quam recum aut landis place-
pudae net fugia simi, susam venient milliae non 
comnimintint millaudi rempora niscil mollores. 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv 
Ww

ON-  EN OFFL INE KOPTEKST

Gotham 
 Book Italic

Sincilis aperehent am, natecti oribust rumquidit 
dus reped ut ant. Sequi occaerovit omnis re corro 
enissim poremosti dundelique enderum, conecep 
erorehenient eum vid moluptatquo volorrum eve-
rias et, saped modigenis dolluptatem eturionsedit 
magnihit, cum id quam recum aut landis placepu-
dae net fugia simi, susam venient milliae non com-

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg 
Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo 
Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv 
Ww

ON-  EN OFFL INE LEESTEKST

Calibri
Regular

Sincilis aperehent am, natecti oribust rumquidit dus reped 
ut ant. Sequi occaerovit omnis re corro enissim poremosti 
dundelique enderum, conecep erorehenient eum vid molup-
tatquo volorrum everias et, saped modigenis dolluptatem 
eturionsedit magnihit, cum id quam recum aut landis place-
pudae net fugia simi, susam venient milliae non comnimintint 
millaudi rempora niscil mollores ut aut ut fuga.
 Ut pro conecuptae peraectia sintiur? Ipsam qui offictempos 

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj 
Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss 
Tt Uu Vv Ww

INTERNE COMMUNICATIE

TYPOGRAFIE
Typografie speelt een belangrijke 
rol in het communiceren van een 

merkidentiteit. Zorgvuldig gebruik van 
typografie versterkt de persoonlijkheid 
van het merk en verzekert structuur in 

alle communicatie van Circuit Zolder.

Voor kop- en leesteksten gebruiken we 
de familie ‘Gotham Italic’.  Dit lettetype 

versterkt de link met het logo. Deze 
familie bestaat uit meerdere gewichten 

en heeft een goede leesbaarheid.

Voor de interne communicatie van het 
bedrijf wordt geopteerd voor Calibri. 

Dit lettertype staat standaard op bijna 
elk digitaal toestel en hoeft daarom niet 
telkens geïnstalleerd of gedownload te 

worden.



Dit is een werkdocument waaraan, indien nodig, wijzigingen aangebracht kunnen worden.


