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HUISSTIJLGIDS

het bedrijf
Bossier Automotive werd opgericht in 2020 door Bert Bossier.
Als ondernemer voelde hij altijd al het gebrek aan een kwalitatief
Belgisch automerk waar duurzaamheid, kwaliteit en luxe centraal
staan. BA wil hiervoor de oplossing zijn. Een belangrijk apect van
dit merk is echter dat dit betaalbaar blijft voor de consument. Al
onze wagens zijn elektrisch en worden zonder gebruik van fossiele brandstoffen en met herbruikbare materialen geproduceerd.
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logogebruik

Kwaliteit/Luxe

Flexibiliteit

Standaardgebruik (zonder volledige naam)
Het standaardlogo van Bossier Automotive bestaat uit de letters B (Bossier) en A
(Automotive). Dit logo staat garant voor onze flexibiliteit (infiniti loop) waarbij een
nauwe samenwerking in de distributieketen ook wordt weergegeven (nauw met
elkaar verbonden) in dit grafisch werk.

Waardebepaling

De start van het logo begint bovenaan links bij een symmetrisch aflopende lijn. Dit
aspect van het logo reflecteert onze kwaliteit en luxe.
Het logo eindigt onderaan rechts met een afloop die beschikbaar is in blauw, zwart,
grijs, wit of donkerbruin (zie kleurgebruik). Dit accent staat voor onze waarden:
•

blauw = duurzaamheid, betaalbaarheid & flexibliteit

•

zwart, grijs, wit = soberheid, eerlijkheid

•

bruin = luxe

Kleurgebruik in logo’s
R= 29 G= 29 B=27
C= 0% M=0% Y=0% K=100%
PMS: Pantone Black 6 C
#1d1d1b - zwart
R= 39 G= 29 B=28
C= 65% M=68% Y=61% K=98%
PMS: Pantone 440 C
#271d1c - cognacbruin
R= 181 G= 181 B=181
C= 32% M=24% Y=25% K=4%
PMS: Pantone Cool Gray 5 C
#b5b5b5 -zacht grijs

BOSSIER AUTOMOTIVE BOSSIER AUTOMOTIVE

R= 255 G= 255 B=255
C= 0% M=0% Y=0% K=0%
PMS: Pantone P 75-1 U
#ffffff - wit
R= 0 G= 159 B=227
C= 100% M=0% Y=0% K=0%
PMS: Pantone 2191 C
#009fe3 - cyaanblauw
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logogebruik
Standaardgebruik (met volledige naam)
Naast de verkorte versie is er ook de volledige versie van het logo. Zoals aangegeven bij de vorige pagina zijn alle waarden hier identitiek aangevuld met de naam
(Bossier Automotive van het merk). Dit lettertype is ‘Facile Sans’

Kleurgebruik in logo’s
R= 29 G= 29 B=27
C= 0% M=0% Y=0% K=100%
PMS: Pantone Black 6 C
#1d1d1b - zwart

BOSSIER AUTOMOTIVE BOSSIER AUTOMOTIVE BOSSIER AUTOMOTIVE

R= 39 G= 29 B=28
C= 65% M=68% Y=61% K=98%
PMS: Pantone 440 C
#271d1c - cognacbruin
R= 181 G= 181 B=181
C= 32% M=24% Y=25% K=4%
PMS: Pantone Cool Gray 5 C
#b5b5b5 -zacht grijs
R= 255 G= 255 B=255
C= 0% M=0% Y=0% K=0%
PMS: Pantone P 75-1 U
#ffffff - wit

BOSSIER AUTOMOTIVE BOSSIER AUTOMOTIVE BOSSIER AUTOMOTIVE

03

R= 0 G= 159 B=227
C= 100% M=0% Y=0% K=0%
PMS: Pantone 2191 C
#009fe3 - cyaanblauw
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typografIe
Binnen Bossier Automotive hanteren we enkele betalende en gratis lettertypes.
Sommige van deze lettertypes zijn mogelijk reeds geïnstalleerd op uw apparaat.
Het is verboden onder alle omstandigheden (met uitzondering van social media) om
andere lettertypes te gebruiken. Deze lettertypes mogen niet worden gewijzigd (bv.
niet cursief, onderstreept of schaling)

Hieronder volgt een overzicht:
Koptitels: Facile Sans (aanbevolen puntgrootte 51)
Gewone tekst: DIN alternate Bold (aanbevolen puntgrootte 12)
Voettekst: Shree Devanagari 714 (aanbevolen puntgrootte 8)

DOWNLOADLINK: https://www.dafont.com/facile-sans.font
DOWNLOADLINK: http://fontsgeek.com/fonts/DIN-Alternate-Bold
DOWNLOADLINK: https://www.onlinewebfonts.com/fonts/shree_devanagari_714

Kleurgebruik in typografie:

Standaard wordt een witte achtergrond voorzien. Hier communiceren we hoofdzakelijk in het zwart. Bij koptitels is het toegestaan om automodellen gedeeltelijk
te markeren in het blauw (kleurcodes zie pagina 3). Ook bij gewone tekst kan er in
uitzonderlijke gevallen iets worden gemarkeerd.Bij Kopteksten wordt enkel zwart of
grijs (zie kleurcode pagina 3) gebruikt. Deze kleur passen we toe in ons duurzaam
assortiment om frisheid, elektriciteit, en flexibiliteit te benadrukken.
Voor het luxesegment van BA wordt geen blauw gebruikt om kenmerken te markeren. Hier gebruiken we cognacbruin (kleurcode zie p.3) wat staat voor luxe, leer en
soberheid.

Kleurgebruik bij achtergronden:
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Gebruikelijk zullen achtergronden wit zijn bij onze communicatie of zacht grijs. Bij een witte
en zacht grijze achtergrond gebruiken we zwarte tekstkleur. Accenten mogen in cyaanblauw
(witte achtergrond)of wit (zacht grijze achtergrond) worden geplaatst. Op een zwarte achtergrond gebruiken we uitsluitend wit en cyaanblauw. Bij cognacbruin enkel wit.

Kleurcombinaties:
Es sunt idis
sinturi orpore,
sequidundam
aut res ut

Es sunt idis
sinturi orpore,
sequidundam
aut res ut

Es sunt idis
sinturi orpore,
sequidundam
aut res ut

Es sunt idis
sinturi orpore,
sequidundam
aut res ut
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EXTRA ELEMENTEN

Om promotiemateriaal extra aantrekkelijk te maken kan gebruik gemaakt worden van een aantal elementen binnen het portfolio van Bossier Automotive. Naast ons gekende ‘swirl’ (altijd cyaanblauw) die
staat voor onze flexibiliteit (ook herkenbaar in het logo) gebruiken we ook een reeks symbolen die mogen
gebruikt worden om bepaalde eigenschappen en kenmerken uit te drukken. De ‘swirl’ kan worden aangepast naar eigen wensen mits dit wordt gebruikt in een van de hoeken en geen tekst of afbeeldingen overlapt.

Hieronder volgen enkele voorbeelden van ‘swirls’:

Hieronder een lijst van symbolen die zijn toegestaan:

Vectorafbeeldingen van BA zijn
eveneens toegestaan. Deze lijst
is te vinden op www.bossierautomotive/huisstijl/vectors
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REPARATIE SYMBOLEN

DUURZAAMHEID SYMBOLEN
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DO’s en DONT’S
BOSSIER AUTOMOTIVE

KOPTEKST HIER PLAATSEN
Logo uittreken (naar beneden/boven of opzij)

GEBRUIK ALTIJD
.PNG BESTANDEN BIJ
LOGO’S ZODAT ER EEN
TRANSPARANTE ACHTERGROND IS.

Musdae erchiciis andicti orporem quo vereptiam facepro volorerum
ea vero quatem ut lacidig nisitas pa nonsed es conse perupti optatem
quam et eaque ne none verro et eiciis mi, volorpor sam nimolut que
aspelitibus.
Facearit, quam, sed minci sint dic tem cum il illabo. Cest volupta tatur,
sum qui iliquas eatur? Lo velenti sitaspellene offic tem. Itat delest optae
eaquodiam hicidel iberchi catibus.
Vitate nos eos aspelliquo tem fugitios earumque porestento verum
faccab ipit, etur seceaqui de eatecto corem nim es

Hierboven is een voorbeeld te vinden van een correcte
uitlijning. Gebruik voldoende afstand tussen de randen
van een pagina en lijn de tekst links uit op de lijn met het
logo (zoals weergegeven).
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voorbeelden
Hieronder zijn enkele voorbeelden te vinden van hoe een pagina in de stijl van Bossier Automotive eruit
kan zien. Gebruik zeker ook het promotiemateriaal (terug te vinden op onze website en deze folder) als
inspiratiebron bij het opstellen van content die aansluit op de huisstijl van BA.

07

HUISSTIJLGIDS

disclaimer I contact
Bossier Automotive is een fictief merk opgericht door Bert Bossier in 2020. Onder geen van deze gegevens rust
een copyright. Gebruikte afbeeldingen zijn voorbehouden voor Tesla Motorcompany en Audi. Via deze huisstijlgids
willen we een elke Bossier Automotive vestiging (zie pagina 7) zich een identiteit laten toekennen die overeenkomt met de waarden van Bossier Automotive. Deze kleuren worden zowel gebruikt voor web (RGB, HEX, CMYK)
als voor print (CMYK, PMS). Symbolen/vectoren zijn afkomstig van GettyImages en mogen niet herbruikt worden
zonder geldige login. Op deze afbeeldingen rust copyright en staan straffen op bij ongeregistreerd gebruik.
Deze huisstijlgids is interessant om zelf te doorbladeren maar vormt vooral een handig instrument voor de communicatiedienst, een communicatiebureau of freelance ontwerpers die werken in opdracht van BA. Deze huisstijlgids is ook online raadpleegbaar op www.bossierautomotive.be/huisstijlgids

Bossier Automotive
Hoofdzetel
Zonnebloemstraat 11
8800 Roeselare
+32 512 018 38
+32 476 736 814
info@bossierautomotive.be
communicatie@bossierautomotive.be
faq@bossierautomotive.
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