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MERKBESCHRIJVING
Moving people is een sub brand van vans dat mensen die 

veel thuis zitten in beweging wil brengen. Volgens vans is het 
belangrijk dat mensen bewegen en gezond blijven, maar hoe 

doe je dat? 

Vans heeft een sub brand bedacht en ontwikkeld om mensen 
van de bank te krijgen. Het doel is niet om mensen met 

aftelaten vallen maar om gewoon iedereen op een simpele 
manier te laten bewegen. Van bewegen word je namelijk niet 

moe maar krijg je positieve energie. 

Moving peolple gaat dit bereiken door een verplaatsend event 
op plekken te laten komen waar veel mensen makkelijk kun-

nen komen. Moving people is dus geen commercieel merk dat 
geld wild verdienen maar een sociaal merk dat mensen op 

een toffe manier in contact wil brengen met nieuwe gewoon-
tes of nieuwe vrienden.
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MOODBOARD
De kernwaarde van mijn Moodboard zijn vrijheid en authen-
tiek. Moving people verplicht namelijk niemand om mee te 

doen en staat open voor inbreng van andere. Ze willen men-
sen gewoon laten bewegen en gebruiken daar de oude me-
thode voor en nodige mensen uit om bij hun event inspiratie 

op te komen doen. Het is vrijblijvend en voor iedereen
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LOGO GEBRUIK
Moving people heeft drie logo’s die gebruikt mogen worden. 

Deze logo’s staan hier onder uitgelegd.

Moving people hooft logo:
Het hoofd logo van Moving people wordt zo 
vaak mogelijk gebruikt als het echt niet an-
ders kan met kleuren kan je het zwarte of het 
witte logo hiernaast gebruiken.

Moving people zwart logo:
Het Moving people zwart logo wordt alleen 
gebuikt als het hoofd logo niet goed zichtbaar 
is.

Moving people wit logo:
Wordt alleen gebruikt als het hoofd logo niet 
goed zichtbaar is als wit beter bij de kleur op 
de achtergrond past dan zwart
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Het moving people logo mag alleen wordt 
gebruikt met de kleuren van Moving people 
en niet ander kleuren zo als hierboven afge-
beeld.

Het Moving people logo mag alleen gebruikt 
worden met lichtere letter er in voor een goe-
de leesbaarheid.

De wave in het Moving people logo staat 
altijd de zelfde kant op en mag dus niet de 
andere kant op worden gebruikt zoals hierbo-
ven

Het Moving people logo is altijd in zijn geheel 
een kleur en mag niet met twee kleuren wor-
den afgebeeld.

Moving people is altijd in zijn geheel een 
kleur en heeft geen randen. 

De afstand tussen Moving en People blijft 
altijd het zelfde en mag niet uit elkaar worden 
gehaald.
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KLEUREN KAART

R=0 G=1 B=13

R=92 G=122 B=131

R=171 G=190 B=198

R=168 G=144 B-123

R=242 G=242 B=242 

NCS S 8505-R80B

NCS S 5010-B10G

NCS S 2010-R90B

NCS S 4010-Y30R

NCS S 1005-G70Y

C93 M80 Y58 K93

C65 M37 Y37 K19

C38 M18 Y20 K01

C31 M37 Y49 K17

C06 M04 Y05 K00

RGB CMYKNCS
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LETTERKAART
Bij Moving people willen we dat alles makkelijk te begrijpen is. 

Daarom hebben we een duidelijk en makkelijk leesbaar 
lettertype.

Titel:
De titels van Moving people worden altijd voluit on Hoofdlet-

ters geschreven. Hiervoor wordt het lettertype ‘Helvetica Bold’ 
gebruikt voor een grote duidelijke titel.

A B C D E F G H I J K L M 
N O P Q R S T U V W X Y Z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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Subitel:
De Subtitels van moving people zijn worden in het lettertype 
‘Helvetica Bold’ uitgewerkt maar niet in hoofdletters. Deze 

worden in de zelfde punt grote uitgewerkt als de tekst

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u  w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Tekst:
De teksten voor Moving peolpe worden uitgewerkt in 

‘Helvetica Regular’. de tekst moet duidelijk lees baar zijn en 
mag dus iets wat grot uitvallen.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u  w x y z 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 
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BEELD GEBRUIK
Bij Moving people gebruiken we beeld materiaal wat verou-

derd lijkt. Zo zijn foto’s van een fotorolletje perfect voor het ge-
brek van beeldmateriaal van Moving people. Door de eis van 
het filmrolletje worden ook gelijk de kleuren minder helder en 
dat is precies wat Moving people wil. Geen felle kleuren maar 

zachte tinten en dan het liefst in het blauw, bruin en grijs. 

Goed: omdat de foto verouderd lijkt en geen 
felle kleuren heeft

Goed: een duidelijke foto met zachte kleuren Goed: de foto is in zwart wit gezet waardoor 
de foto geen felle tinten meer heeft.
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Niet goed: de foto lijkt als of hij oud is maar 
heeft te felle kleuren.

Niet goed: de foto heeft in de achtergrond 
goede kleuren maar heeft te felle kleuren op 

de schoenen 

Niet goed: de foto heeft te veel felle kleuren 
in zich.
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MATERIAAL
Voor het moving people event gaan we een zeecontainer rond 
laten reizen door Nederland in die zeecontainer zitten kratten 
waar je verschillende dingen mee kan op bouwen zoals tafels. 

Met wat platen en lampjes proberen we een gezellige sfeer 
te maken waar mensen de neiging krijgen om mat andere te 

contact te 
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FLAT LAY
In deze flat lay zie je de materialen die gebruikt gaan worden 

voor het vans Moving People event worden gebruikt
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TONE & VOICE
Wij “Moving people” willen mensen die veel thuis zitten aan-
sporen om te gaan bewegen. Bewegen op elke manier mag 
als je maar je huis uitkomt. Dit willen we bereiken door men-
sen op een vriendelijke manier aan te spreken en te stimule-

ren om naar buiten te komen.

Het aanspreken van mensen doen wij zoals al eerder gezegd 
op een vriendelijke manier. Het is de bedoeling dat we wor-

den gezien als een vriend die probeert te helpen. Deze vriend 
hoeft daar niks voor terug en staat altijd voor je klaar. Het is 

laagdrempelig om hem om hulp te vragen en vind elke vraag 
prima om te krijgen.

Moving people is dus een vriend die er altijd is.
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TOEPASSINGSRICHTLIJNEN
Op de volgende pagina’s staan voor 3 onderdelen de richtlij-

nen voor kleur en materiaal gebruik
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EVENT
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