
Uw garantie voor een juist huisstijlgebruik !

Eigen domeinnaam
Op uw eigen domeinnaam op huisstijlbank.nl
is alles over uw huisstijl te vinden, in een
vorm waar elke professional mee uit de
voeten kan.

Bel met 0228 59 33 59 voor meer informatie
of bezoek de website www.huisstijlbank.nl

Veilige opslag 
Een veilige plek voor al uw huisstijlgegevens,
beschikbaar voor wie u en wanneer u wilt.
Tevens heeft u meteen een veilige backup
van uw gegevens! 

Nooit meer zoeken 
Nooit meer zoeken naar logo's voor die
advertentie, drukwerk of andere mediavorm.
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Wordt lid van De Huisstijlbank.nl en
zorg dat uw complete huisstijl, altijd
op de juiste manier wordt gebruikt !

Bespaar geld en tijd
Geen rekeningen meer van een ontwerper
of drukker voor het opsturen van een logo.
Altijd duidelijkheid, geen onnodig overleg
meer met (toe)leveranciers.

Beste kwaliteit
Uw vignet en of logo in de beste kwaliteit,
direct beschikbaar voor handelsdrukwerk,
advertentie, internet, reclame, auto-
belettering, enz.

Met een Huisstijlbank-account bespaart u tijd en geld !
En zorgt ervoor dat uw huisstijl altijd op de juiste manier wordt gebruikt ! 

De Huisstijlbank.nl -> een zorg minder!

De Huisstijlbank.nl -> een zorg minder!

Met uw eigen huisstijlwebsite kunt u zelf bepalen wie
er wat gebruikt en wanneer. Al uw gegevens zijn
beveiligd en u heeft tevens een externe backup.

Al uw huisstijl-onderdelen per pagina gerangschikt en
voorzien van alle relevante informatie, alles conform
europese richtlijnen voor drukwerk. 
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Eigen domeinnaam
U krijgt uw eigen domeinnaam op de huistijlbank.
Op dit afgeschermde gedeelte bepaald u wie er
gebruik mag maken van uw huisstijlgegevens.
Via een geheel geautomatiseerd proces geeft u
met één muissklik aan wie wat mag gebruiken.

U heeft met behulp van de managementtools 
inzicht in wie, wat en wanneer gebruikt heeft.
Flexibel en toch controleerbaar ! 

Bel met 0228 59 33 59 voor meer informatie
of bezoek de website www.huisstijlbank.nl

Extra modules
Als extra kunnen er bij een Huisstijl Excellent 
account modules worden opgenomen.
Denk hierbij aan een naamkaartmodule (om zelf
naamkaartjes te maken in uw huisstijl) maar ook
voor advertenties, autobelettering, internetbanners
bewegwijzering etc, etc.

De Huisstijlbank.nl -> een zorg minder!

Business-account
Dit account bevat alle huisstijlinformatie voor een
juiste huisstijlgebruik. Logo, lettertypen, kleurgebruik
en layout en te downloaden bestanden in de meest
bekende grafische formaten. (Macintosh en Windows)

Al uw huisstijl elementen worden zowel in de BASIC* 
account als de EXTRA* account op de site geplaatst in 
bovenstaande formaten. Zodra u een update van een
bestand maakt wordt automatisch alle gebruikers van
uw huisstijl per e-mail geïnformeerd over de wijziging.
Optimale flexibiliteit en gegarandeerde kwaliteit in een
realtime update !
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Met een Huisstijlbank-account bespaart u tijd en geld !
En zorgt ervoor dat uw huisstijl altijd op de juiste manier wordt gebruikt ! 

MODULES*

Excellent-account
Naast bovenstaande informatie bevat dit account
een aantal extra’s. Denkt u hierbij aan voorbeelden
in diapositief en rasteropnames voor kranten, en
meer uitgebreide informatie voor toepassingen in
signing en zeefdruk. Informeer naar de mogelijkheden!
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