bouwstenen van het academia press logo
Op de Academia press-publicaties komt het logo in 3 vormen voor:
1 ::

Het logo, betaande uit de combinatie van het beeldmerk en woordmerk

2 ::

Het beeldmerk (enkel apart te gebruiken op de ruggen van boeken )

3 ::

Het woordmerk (enkel apart te gebruiken op het voorplat van boeken)

Op Academia press-publicaties wordt het logo steeds in zwart, wit of een kleur geplaatst.
Voor alle andere publicaties dan boeken (advertenties, brochures,… ) wordt het volledige logo (1) gebruikt.

welk logo moet ik gebruiken op de rugzijde van het omslag?
::
::
::

Het beeldmerk (de a-vorm) wordt gebruikt op de rugzijde van de cover.
De grootte van dit logo wordt bepaald door de rugbreedte van het boek.
Indien de rugzijde van het boek minder dan 5mm breed is, dan moet het woordmerk (2) worden gebruikt.
Dit is de enige situatie waarbij het woordmerk op de rug wordt geplaatst.
De onderkant van alle logo’s moet op minimum 12mm van de onderzijde van de rug staan.

We werken in totaal met 5 formaten, gebaseerd op de dikte van het boek:
1) rug = -5mm (nl)
rug = -5mm (fr::en::du)
2) rug = 5 tot 10mm
3) rug = 10 tot 18mm
4) rug = 18 tot 28mm
5) rug = +28mm

nl

->
->
->
->
->
->

woordmerk, 90° naar rechts gedraaid.
Voor Frans- en Duits- en Engelstalige boeken wordt dit woordmerk naar links gedraaid.
beeldmerk met formaat 4mm breed
beeldmerk met formaat 7mm breed
beeldmerk met formaat 10mm breed
Bij de plaatsing van het logo op een rug, die breder is dan 28mm, kan het zo zijn dat het
logo beter iets hoger dan 12mm wordt geplaatst op de rugzijde van het boek. Dit
gebeurd steeds in overleg met de uitgever. De grootte van het logo kan onder geen
enkele voorwaarde worden veranderd.

fr :: du :: eng

minimum
12mm
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welk logo moet ik gebruiken op het voorplat van het omslag?
Op het voorplat van het boek gebruiken we het logo in cmyk ofwel in 100% zwart of wit.
De grootte is gebaseerd op het formaat van het voorplat:

1:: Voorplat ≤ 135mm breed ->
logotype is 15mm breed

2:: Voorplat >135mm en ≤ 170mm ->
logotype is 20mm breed

3:: Voorplat >170mm ->
logotype is 25mm breed

formaat 1

formaat 2

formaat 3

De onderkant van alle logo’s moet (minimum) op12mm van de onderzijde van het voorplat staan. Het logo mag
verder vrij op het voorplat worden geplaatst. Houd echter rekening met de ‘kneep’ van het boek.

welk logo moet ik gebruiken op de titelpagina?
Op de titelpagina van het boek gebruiken we het logo, steeds in 100% zwart of negatief uitgespaard in een volvlak.
Het logo wordt steeds onderaan links of gecentreerd in de zetspiegel geplaatst.
Voor de titelpagina hanteren we 3 formaten:
1:: Voorplat ≤ 135mm breed ->
logo is 15mm breed

2:: Voorplat >135mm en ≤ 170mm ->
logo is 20mm breed

15mm

20mm

formaat 1

formaat 2

3:: Voorplat >170mm ->
logo is 25mm breed

25mm

formaat 3
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