Laat ook zien dat je elektrisch rijdt!

Gebruikstips e-logo

Gebruik het e-logo!
Bij de introductie van elektrisch vervoer in Amsterdam
ontwikkelde de gemeente een herkenbaar logo. Zichtbaarheid
op straat is immers noodzakelijk om te laten zien dat het écht
gebeurt! In hoog tempo werden oplaadpunten, voertuigen en
abonnementen gelabeld met het inmiddels bekende e-logo.
Het logo is door steeds meer bedrijven en overheden overgenomen, en zeker niet door de minste. Om elektrisch vervoer
voor iedereen herkenbaar te maken, stelt Amsterdam het logo
ter beschikking aan alle gemeenten en bedrijven die elektrisch
vervoer omarmen als reëel alternatief! Iedereen die elektrisch
rijdt, stimuleert, ontwikkelt of onderzoekt staat het vrij het logo
voor eigen gebruik over te nemen. Iedereen elektrisch,
Nederland elektrisch!
Zie www.amsterdamelektrisch.nl
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Iedereen elektrisch

I.

Het e-logo

Het basis-logo bestaat uit twee onderdelen
- een woordbeeld
- het vignet

Het basis-logo kunt u
downloaden op
www.amsterdamelektrisch.nl

basis-logo

woordbeeld

vignet
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Plaatsing van het logo
Het logo mag op iedere plek en in ieder formaat gebruikt worden.
Plaats bij toepassing van het logo geen andere grafische elementen,
bijvoorbeeld tekst of illustraties, direct naast, op of onder het logo.
Houd in die gevallen altijd de eenheid X vrij rondom het logo.
Deze maat X is gelijk aan de hoogte van het basis-logo.

Let op: De onderlinge
verhoudingen van het logo
en de plaatsing van het
woordbeeld t.o.v. het vignet
staan vast. Deze mogen
niet worden veranderd.
Het vignet kan ook los
gebruikt worden.
Zie hiervoor pag. 6 en 7
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minimale vrije ruimte rondom het e-logo
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II.

Het e-vignet

Het vignet kan altijd los gebruikt worden. Bijvoorbeeld als
illustratief element, op shirts, in een brochure of op een dak
van een auto. Aan de plaatsing hiervan zijn regels verbonden.

vignet

vignet diapositief

Het e-vignet en voorbeelden
hiervan kunt u downloaden op
www
w.amsterrdamelektrisch.nl
damel

vignet gekanteld
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Het vignet mag op iedere plek en in ieder formaat gebruikt worden.
Er zijn maar twee varianten van het vignet:
- recht geplaatst
- schuin en aflopend geplaatst, in de rechterbovenhoek.
Het vignet mag aflopend gebruikt worden, mits 22 graden gedraaid.
De e is dan aflopend aan boven- en rechter zijde (en kan dus alleen in de
rechterbovenhoek worden geplaatst.) Plaats de stekker nooit aflopend.
Plaats geen andere grafische elementen, bijvoorbeeld tekst of illustraties,
direct naast, op of onder het vignet.
Houd altijd de eenheid X vrij rondom het vignet. Deze maat X is gelijk
aan de hoogte van het vignet.

Het gekantelde vignet
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kanteling: 22 graden
minimale vrije ruimte
uimte rrondom
ondom het vignet
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II.

Wilt u ook een e-logo?

Ook andere gemeenten, overheidsprojecten, bedrijven
en instellingen kunnen gebruik maken van het logo van
Amsterdam elektrisch.
- Iedereen mag zijn eigen naam voeren in het logo.
- Iedereen mag zijn eigen huisstijlkleuren gebruiken.

Let op: De onderlinge verhoudingen
van het logo en de plaatsing van het
woordbeeld t.o.v. het vignet staan vast.
Deze mogen niet worden veranderd.

Let op: Het lettertype van de tekst kan niet worden aangepast.
Dit lettertype blijft voor iedereen gelijk.
Er zijn allerlei varianten mogelijk: vaart elektrisch,
onderzoekt elektrisch, onderwijst elektrisch…..

Op www.amsterdamelektrisch.nl
vindt u meer voorbeelden.
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Amsterdam laat zien dat elektrisch rijden kan. Met het aanleggen van
oplaadpunten en het verstrekken van subsidies stimuleert de stad
ondernemers om over te stappen op elektrisch vervoer. In samenwerking met bedrijven en overheid wordt gewerkt aan een innovatieve
stad met schone lucht, waar het goed ondernemen is en waar mensen
graag verblijven. Amsterdam elektrisch, iedereen elektrisch!

Wilt u op de hoogte blijven?
Volg ons dan via:
twitter.com/adam_elektrisch
www.amsterdamelektrisch.nl
luchtkwaliteit@amsterdam.nl
tel.020 - 556 53 55

