INTRO

iBeauty is een software pakket dat speciaal is
ontwikkeld voor schoonheidssalons. De huidige
branding is jong, laagdrempelig en vrolijk, maar
doordat het softwarepakket de laatste jaren is
gegroeid strookt die boodschap niet meer
volledig met de kernwaarden van iBeauty. Een
redesign moet ervoor zorgen dat het merk
professioneler oogt en op die manier niet enkel
schoonheidssalons, maar ook grotere cosmetica
bedrijven aanspreekt.
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Enkele kernwoorden waaraan
de nieuwe branding, en dus als
startpunt het logo moet
voldoen: krachtig, strak,
professioneel, internationaal
en vrouwelijk.
Door te werken met
schreeﬂetters krijgt het logo
een vertrouwde en
weloverwogen uitstraling. Dat
geeft het logo de kracht om
ook cosmeticabedrijven aan te
spreken. Het is strakker in
vergelijking met het vorige
logo, dat misschien iets te ‘lief’
oogt.
Door de zachte ronde vormen
aan bijvoorbeeld het einde van
de ‘a’ of de ‘y’ krijgt het logo
een vrouwelijk karakter.
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BRANDING

Typography

Het nieuwe lettertype van
Google Fonts ‘Manrope’ zorgt
voor een perfect evenwicht
met het logo. Het is strak,
modern en fris, maar heeft nét
genoeg persoonlijkheid om de
sfeer van het logo verder te
zetten, zonder in te boeten
aan leesbaarheid, of te
scheeuwerig te zijn.
Dit lettertype is beschikbaar
op Google Fonts, dus kan
makkelijk online geïntegreerd
worden.

Aa

Manrope
At vero eos et accusamus et iusto odio
dignissimos ducimus qui blanditiis praeati
cupiditate non provident, similique sunt in
culpa qui officia deserunt mollitia animi, id
est laborum.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta
nobis est eligendi optio cumque nihil impedit
ABCDEFGHIJKLMNOPQESTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqestuvwxyz
1234567890

BRANDING

Kleurgebruik

Warme zachte kleuren
scheppen een vrouwelijke
sfeer. Door te werken met
pastelkleuren wordt het
geheel iets luxueuzer en
hedendaagser. Ook het gevaar
om ‘goedkoop’ over te komen
zoals bij de vorige branding is
hiermee verholpen.

Bossanova
# 4E295B
C 87
M 94
Y 30
K 25

R 78
G 41
B 91

Cinderella
# FCDED5
C0
M 18
Y 15
K0

R 252
G 222
B 213

Westar
# E4DFD9
C 13
M 11
Y 15
K0

R 228
G 223
B 217

Mauvelous
# F3988C
C0
M 51
Y 39
K0

R 243
G 152
B 140

BRANDING

Vormen

Deze organische vormen
kunnen doorheen de hele
branding gebruikt worden. Ze
refereren naar verschillende
make-up producten zoals
blush poeder en lippenstift
vegen.
Ze helpen om het organische
gevoel te versterken en zijn
een leuk detail op plekken
waar veel tekst of droge
informatie staat. Belangrijk is
wel dat ze altijd deel uitmaken
van de achtergrond of
opvulling, en niet als
eyecatcher gebruikt worden.

BRANDING

Illustratie

Vaak kan een illustratie een
leuke toevoeging zijn aan een
layout. Zeker in een app of op
de website.
We houden de illustraties zo
graﬁsch mogelijk. Dat wil
zeggen dat ze worden
opgebouwd uit zo weinig
mogelijk elementen, zoals het
voorbeeld hiernaast. Enkel
met een ovaal is het duidelijk
dat de vrouw voor een spiegel
staat. We werken steeds
binnen de 4 huisstijlkleuren.

BRANDING

Iconen

Om de vier hoofdonderdelen
(app/software, website,
webshop en portaal) aan te
kondigen gebruiken we deze
op maat gemaakte iconen.
Ze zijn opgemaakt uit één
lijndikte, hebben afgeronde
hoeken en worden extra
aangekleed door de vormen.

FOTOGRAFIE

Beelden basis

Het is belangrijk dat alle foto’s
zo authentiek mogelijk
aanvoelen. Er mag graﬁsch
worden gespeeld met
elementen zoals in de foto
links onder, zolang het geheel
authentiek aanvoelt.
Extra’s
Het onderwerp op de foto mag
loskomen van de voorgrond of
achtergrond. Dat straalt een
bepaalde sfeer uit en geeft de
foto meer diepte.
Idealiter zit er een roze
element in de foto. Dat legt
visueel de connectie met de
huisstijl en laat de foto zich
echt ‘thuis voelen’ in de layout.
We blijven best weg van
overdreven gephotoshopte
stockbeelden. Dat wordt snel
smakeloos.

FOTOGRAFIE

Beelden kleur

Om een beeld te gebruiken als
achtergrond op bijvoorbeeld
de website, kunnen we werken
met een duotone beeld. We
nemen twee van de
huisstijlkleuren die genoeg
contrasteren en plaatsen deze
ﬁlter als een gradient map over
de foto.
Zo blijft de tekst ook altijd
mooi leesbaar en krijgen we de
kans om beelden die niet
passen binnen het
kleurenpalet toch mooi te
verwerken.

Tekst blijft mooi
leesbaar op
deze manier

