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Uw logo als vectorieel bestand.

Wat is een vectorieel bestand? Vectoriële bestanden zijn opgebouwd uit lijnen en curves i.p.v. pixels 

waardoor ze niet ‘resolutie-afhankelijk’ zijn. Dit betekent dat vectoriële bestanden oneindig geschaald 

kunnen worden. Het logo zal altijd scherp zijn zelfs als u het vergroot tot bv. 20 op 20 meter. Voor ons is 

dit heel belangrijk omdat uw logo op deze manier transparant kan gebruikt worden en zo bijvoorbeeld 

boven een foto of gekleurde achtergrond kan gebruikt worden.

Benodigde bestandsformaat: Illustrator .ai, .eps of PDF

Als uw logo ontworpen werd door een professioneel ontwerpbureau moeten zij u een versie van het logo 

in vectorieel formaat kunnen bezorgen. Als dit niet het geval is, maar uw logo ooit gebruikt is geweest 

om bv. uw wagen / vitrine te beletteren, dan is de kans groot dat uw beletteraar u uw logo vectorieel kan 

bezorgen.

Minstens 5 kwalitatieve foto’s op hoge resolutie.

Kwaliteit: De foto’s worden gebruikt in een prachtige brochure, dus ontvangen wij van u graag professi-

onele foto’s die scherp zijn, een goede compositie vertonen en uw product / dienst optimaal weergeven. 

Geen scans, foto’s van internet enz…

Hoge resolutie: Dit verwijst naar de resolutie van het beeld, en wordt uitgedrukt in aantal dots per inch 

(dpi). Een hoge resolutie kan variëren van 300 dpi tot 2.500 dpi. In ons geval hebben wij foto’s nodig van

op zijn minst 22 cm breed op een resolutie van 300 dpi.

U hebt geen idee hoe u moet nakijken wat de resolutie van uw foto is?

Bij deze enkele andere parameters om een geschikte foto te herkennen:

Bestandsformaat: Ga op zoek naar jpeg’s of tiff’s. Bmp’s, gif’s en png’s zijn formaten die meestal voor 

online applicaties gebruikt worden en zijn meestal te klein voor hoge resolutie toepassingen.

Bestandsgrootte: Hoe groter het bestand (aantal kb) hoe groter de kans dat de foto gebruikt kan worden 

voor druk. Minder dan 1 mb zal nooit voldoende zijn.

Beeldgrootte: Open het beeld. Is het beeld heel groot op uw scherm (bvb. 20 x 40 cm) en nog steeds 

scherp? Hoe groter het beeld, hoe groter de kans dat het geschikt is voor druk.
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Een korte beschrijving van uw zaak, product of dienst ( max. 900 tekens ).

Probeer op een zo professioneel mogelijke manier uw zaak, product of dienst te omschrijven.

Wie ben je? Wat doe je? Waarvoor sta je? Hoe wil je dat de mensen je zien?

Een voorbeeld vind je bv. op de homepagina van www.mathieudamiens.com

Uw publieke contactgegevens.

Naam:   de naam van uw zaak, product of dienst ( dus niet van de eventueel

  achterliggende vennootschap )

Adres:   indien geen winkel of enkel webshop blanco laten

Telefoonnummer:  het nummer waarop klanten u kunnen bereiken

Website:   de URL van de website gelinkt aan uw zaak / product / dienst

Email:   het email-adres waarop klanten u kunnen bereiken
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