Noek

Introductie

Welkom bij de brandstyle guide van Noek.
Hierin zijn de richtlijnen te vinden die
gevolgd dienen te worden bij het maken
van producten voor Noek.
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Over Noek

Noek neemt je mee zodra de eerste noot gespeeld
wordt. In haar muziek geeft ze zichzelf
bloot en geeft ze jou een kijkje in haar leven. 		
Melancholische klanken gecombineerd met een
zuivere stem zullen je raken. De verhalen zijn liefdevol,
gewaagd en soms verdrietig.
Haar overtuigingskracht is bewonderenswaardig.

Missie & visie
Doel:

“Noek wil de luisteraars raken en na laten denken met haar
meeslepende teksten.”

Visie:

“Noek wil haar fans meenemen in haar muzikale wereld door
middel van overtuigende songteksten, verhalen en humor.
Haar muziek is echt, ze zingt over wat ze voelt en meemaakt.
Hierdoor zullen haar luisteraars zich goed met Noek en haar
muziek kunnen identificeren.“

Typografie

koppen:

Het lettertype dat gebruikt moet worden voor de koppen is “Lush”.
de koppen hebben altijd lettergrote 14vh.
subkoppen hebben altijd lettergrote 8.8vh.

paragrafen:

De paragrafen worden geschreven in het lettertype “Azo sans”
Deze hebben tekstformaat 20pt bij subkop gebruik en 16pt bij
tekst gebruik.

tekstkleur:

De toegepaste tekstkleur is altijd “Black” (HEX #000000) of “White”
(HEX#FFFFFF) gebruik de passende tekstkleur voor de beste leesbaarheid .
Wissel nooit binnen textboxen van letterkleur.

Manier van spreken
Noek spreekt haar luisteraars persoonlijk, vriendelijk
en enthousiast aan.
Haar manier van spreken moet altijd hetzelfde
zijn binnen alle producten die voor haar gemaakt
worden, of betrekking op haar hebben.
Gebruik geen formeel taalgebruik. Spreek de
luisteraar/fan aan met “jij, je & jouw” en niet met
“u & uw”.
De taal die gebruikt moet worden is Nederlands.
De reden voor dit taalgebruik is dat wij willen dat
Noek een band opbouwt met haar luisteraars/fans
zodat zij zichzelf kan blijven en de luisteraars zich
met haar kunnen identificeren.

Logo design
Regulier logo

Beeldlogo

Gebruik bij display op groot tot
middelgroot formaat het minimale
formaat is 100px bij 100px

Dit logo wordt gebruikt 		
wanneer het niet recht voor de
gebruiker gepresenteerd wordt.
Of wanneer een klein formaat
gebruikt moet worden waarbij
het grote logo niet goed leesbaar
is. Denk aan een markering bij
een youtube video of gebruik als
watermerk.

Kleurgebruik

#b0b0b0

#f0f0ff

#7ab6f2

#00335e

#000000

Fotografie

De fotografie van Noek mag vrij divers zijn.
Zowel lachende als serieuze foto’s kunnen
gebruikt worden. Belangrijk is om Noek
veel in de camera te laten kijken, om zo het
contact met de luisteraars te versterken.

Focus

De focus moet op Noek zelf blijven liggen.
Er zijn geen excentrieke locaties of attributen nodig, het draait juist om een persoonlijke en directe weergave van Noek.

Nabewerking

Qua nabewerking mag het erg natuurlijk
blijven. Noek is en blijft wie ze is, en daar
hoeft weinig aan gedaan te worden. Kleine
toepassingen die de kwaliteit en het uiterlijk
van de foto’s ten goede komen zijn 		
natuurlijk toegestaan.

Dit is een product van

pixful.nl

