Hoe gebruikt u het logo
van On the way to
PlanetProof?

Het logogebruik
Het logo van On the way to PlanetProof is hét herkenbare beeld voor producenten, handel en
consumenten. Het is dus belangrijk de kwaliteit van het logo te handhaven. Er zijn namelijk veel
keurmerkhouders die het logo gebruiken. Daarom is dit instructieblad ontwikkeld met regels en
richtlijnen voor de toepassing ervan. Heeft u ondanks de uitleg nog vragen? Mail dan gerust naar
smk@smk.nl

Twee varianten

Kleurgebruik

Het originele logo is petrolblauw. Ook is er een

Indien het niet mogelijk is het originele

zwarte versie beschikbaar. Daarnaast is er een

petrolblauwe logo te gebruiken, kan het in

aangepast logo voor grovere druktechnieken (zoals

zwart worden geplaatst. De witte variant

flexodruk) en een uitzondering voor wanneer er

van het logo mag alleen worden

uitsluitend witte drukinkt wordt gebruikt.

toegepast in het geval er uitsluitend met
witte inkt wordt gedrukt, zoals hiernaast

Gebruik bij voorkeur – zeker wanneer kleiner dan 20
mm breed – het originele, petrolblauwe logo op een

Petrolblauw

witte ondergrond met witte omgeving.

Zwart op witte achtergrond

Petrolblauw op donkere achtergrond
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*De standaard RAL-waarde wijkt af van de Pantone kleur. Het RAL-design
kleurensysteem of het NCS-systeem biedt een nauwkeuriger benadering.
Dit zijn echter minder bekende systemen. Voor een nauwkeurige
benadering kunt u ook overleggen met uw producent.
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Zwart op donkere achtergrond

Vraag logo aan

Specificaties
Er is een speciaal logo ontwikkeld voor grovere druktechnieken, zoals flexodruk. Bij dit logo gaan details
en leesbaarheid minder snel verloren. Voor deze versie van het logo gelden dezelfde richtlijnen voor
gebruik als bij het standaardlogo. In dit logo voor grove druktechnieken kan geen registratienummer
worden verwerkt. Dit nummer moeten keurmerkhouders zo dicht mogelijk bij het logo plaatsen.

Formaten

Registratienummer

De minimale breedte van het logo is 14mm. Dit is

Vanwege de traceerbaarheid van producten, zijn

exclusief de minimaal vrij te laten witruimte rond het

keurmerkhouders verplicht hun On the way to

logo en de witte omlijning van het logo. Er is geen

PlanetProof registratienummer in, of zo dicht

maximale grootte vastgesteld.

mogelijk bij het logo te plaatsen. Als een

Ruimte rondom het logo
De ruimte die minimaal vrijgelaten moet worden rond
het logo is gelijk aan de hoogte van de ‘P’ van
PLANETPROOF. Als het logo op een witte
achtergrond wordt geplaatst, dan vormt het
petrolblauwe of zwarte vlak de rand van het logo.
Komt het logo op een donkere achtergrond, dan is de
witte omlijning onderdeel van het logo. De dikte van
de witte rand wordt dan bij de ‘P’-hoogte opgeteld.

keurmerkhouder een GLN-nummer heeft, mag de
verplichte vermelding van het registratienummer in
het logo van On the way to PlanetProof achterwege
blijven, mits het GLN-nummer op dezelfde verpakking
staat afgebeeld. Uitgezonderd zijn GLN-nummers die
starten binnen de reeks 4049928 – 4063061 (de
zogenaamde GGN-nummers).
Het logo is via de logotool op de website als .jpg en
.png aan te vragen.

Het is mogelijk om een vector-variant van het logo op te vragen.
Dit zijn Ilustratorbestanden (.ai) waarin een voorbeeldnummer is
geplaatst. Deze is eenvoudig te vervangen door het eigen
registratienummer in het lettertype DINPro Black.
Let op: Het registratienummer mag niet in kleur, uitlijning en
grootte worden aangepast. Het registratienummer mag alleen in
het lettertype DINPro Black geplaatst worden.

Vraag logo aan

Plaatsing van het logo
Bekijk goed op welke ondergrond het logo wordt geplaatst. Het logo moet altijd goed contrasteren, maar
mag niet in kleur worden aangepast. Bekijk hieronder enkele praktijkvoorbeelden.
Heeft u vragen over de plaatsing van het logo? Neem dan contact met ons op.

Ondergrondkleur
Wanneer het logo op bijvoorbeeld bruin karton wordt
gedrukt, nemen de omlijning en andere ‘witte’
elementen in het logo de kleur van die ondergrond
aan. De kleurweergave van het petrolblauwe logo
wordt ook beïnvloed door de kleur van het materiaal
waarop wordt gedrukt. Die petrolblauwe kleur mag
niet afwijken en wij adviseren om dan de zwarte
variant van het logo toe te passen.

Heeft u verder nog vragen? Twijfelt u ergens over óf kunnen
wij u ergens anders mee helpen? Neem contact met ons op!

Contact

