WIFI4EU
RICHTLIJNEN VOOR DE GRAFISCHE VORMGEVING
Dit document helpt WiFi4EU-gemeenten (begunstigden) te voldoen aan de publiciteitseisen voor het initiatief. Alle gemeenten
die een WiFi4EU-voucher hebben gekregen, moeten het hieronder getoonde WiFi4EU-logo met de EU-vlag duidelijk
zichtbaar aanbrengen in openbare ruimtes met een WiFi4EU-internetverbinding.
Het WiFi4EU-logo, het symbool van het WiFi4EU-initiatief, moet in ongewijzigde vorm worden gebruikt. Wel mag de grootte
worden veranderd, als de beeldverhouding maar gelijk blijft. Op de volgende pagina’s vindt u voorbeelden van correct en
incorrect gebruik van het logo.
Het WiFi4EU-logo moet ook worden aangebracht op elke mededeling of publicatie over WiFi4EU, om aan te geven dat de
actie financiële steun van de Europese Unie heeft gekregen.
Hou er rekening mee dat het logo op de volgende pagina’s afwijkt van de door de snippet getoonde grafische vormgeving
voor het captive portal van WiFi4EU. Meer informatie over de snippet is de vinden op de WiFi4EU-pagina van INEA:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/wifi4eu

VOORBEELDEN
Een coherente visuele identiteit is van cruciaal belang voor het welslagen van het WiFi4EU-initiatief. Daarom is het
belangrijk dat alle begunstigden het logo met de EU-vlag en het aanbevolen wifi-pictogram correct gebruiken.

Er zijn vijf voorbeelden ontwikkeld. Elk daarvan bestaat uit het aanbevolen wifi -pictogram en een correct gebruikte
EU-vlag.
Ze kunnen worden gedownload van de WiFi4EU-website van INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting europe-facility/cef-telecom/wifi4eu
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GROOTTE EN VRIJE RUIMTE
Rondom de elementen van het logo moet ruimte vrij zijn.
Die vrije ruimte moet minstens één tiende (1/10) van de hoogte bedragen.

1/10 x

Minimumgroottt
e: Hoogte 5 cm

x

5cm

WiFi4EU
Co-f unded by
the European Union

KLEUREN EN LETTERTYPE

#004A95

#FEEB1A

R
G
B

0
74
149

R
G
B

254
235
26

C
M
W
K

100%
74%
6%
0%

C
M
W
K

4%
0%
89%
0%

Het gebruikte lettertype is Arial.

ACHTERGROND
Het logo moet altijd een witte achtergrond hebben, ongeacht waar het wordt aangebracht:
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VRAGEN

Voor vragen over het gebruik van de EU-vlag en de visuele identiteit kunt u via
e-mail contact opnemen met de helpdesk:

https://europa.eu/european-union/contact/write-to-us_en
of bellen naar Europe Direct (00 800 67891011).

