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Together We Bui ld Your Digital Business

Ook hier hechten we belang aan

Wanneer je op vakantie vertrekt, dan reis je het liefst zo aangenaam mogelijk. Je zit graag comfortabel, je wil op tijd iets kunnen eten en drinken, maar bovenal 
wil je veilig, zonder stress én op tijd aankomen op je bestemming. Zo willen wij ook bij Fast Solutions zorgen dat onze klanten probleemloos aankomen op hun 
eindbestemming. Zonder zorgen, zonder vertraging maar bovenal zonder stress. Laat het roer dus maar los en geniet van de rit die we samen zullen beginnen.  
Hieronder kun je lezen hoe we veilig aankomen op onze bestemming. 

Kwaliteit

Wij brengen jouw verhaal tot leven van  
A tot Z. Kwaliteit staat hierbij altijd centraal.

Flexibiliteit

De wereld staat niet stil en wij begrijpen 
dat jullie tijd duurzaam is. Net om die reden 
willen we onze bestemming bereiken op 
jouw tempo.

Betrokkenheid

Jij kent je business natuurlijk het beste, 
daarom zetten we in op communicatie. 
Hierdoor tast je nooit in het duister en ben 
je bij elke stap nauw betrokken.

Ondersteuning 

Als het toch eens moeilijk gaat of je hebt 
een probleem, kunnen we samen naar een 
oplossing zoeken. Als partner staan wij 
altijd voor je klaar.

Design Big, Build Small

Wij geloven er sterk in dat we jouw verhaal 
het best tot leven kunnen brengen door 
te luisteren. Net zoals een reisbureau 
willen wij jou leren kennen. Wij verdiepen 
ons in jullie ideeën en wensen, om zo de 
meest geschikte bestemming te kunnen 
identificeren. Fun Energy Magic



 

Voorwoord

Fast Solutions wil een bedrijf zijn waarbij 
de reis samen met onze bestaande 
klanten duurzaam kan duren, waarbij 
we onderweg nog andere zielen mee 
kunnen oppikken, waarbij klanten 
partners worden en waarbij we samen 
kunnen lachen, gieren en brullen.

Sometimes it’s the journey that teaches 
you a lot about your destination.
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Opbouw 

Witruimte

GebruikKleur

Het hoofdlogo bestaat enkel uit letters, op één regel geschreven. Er wordt 
geen gebruik gemaakt van grafische elementen. Het gebruikte font is Gilroy 
Extra Bold 

De witruimte wordt bepaald door de letter “l”. Zorg dat langs de 4 zijden 
minimum deze afstand aangehouden wordt. 

Het logo mag enkel gebruikt worden op een witte, grijze of 
zwarte ondergrond. Gebruik dit logo niet op een te drukke, 
gekleurde achtergrond of op een foto.bd9b52 189  155  82 24  33  73  11

WEB RGB CMYK

+ +

- -

Logo
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Opbouw 

Witruimte

De variant bestaat opnieuw uit letters. Deze keer enkel de beginletters 
van beide woorden. Er wordt gebruik gemaakt van een grafisch element 
achter de letters. De kleur kan variëren tussen wit en zwart, afhankelijk van 
de gebruikte achtergrond.

De witruimte wordt bepaald door de dikte 
van de body van de letter F.  
Zorg dat langs de 4 zijden minimum deze 
afstand aangehouden wordt. 

3 varianten bestaan uit een wit, grijs of zwart vlak. Deze opbouw 
maakt het mogelijk om het op praktisch elke achtergrondkleur te 
gebruiken. Indien mogelijk mag ook variant 4, zonder vlak, gebruikt 
worden. Dit mag enkel als de visibiliteit gegarandeerd blijft.
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Varianten

Kleur Gebruik
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eeeeee
WEB

238  238  238
RGB

8  5  6  0
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Primaire font

Secondaire fonts

Als primaire font wordt Gilroy Light wordt gebruikt voor alle briefwisselingen, presentaties, website en communicatiedragers. 
Gilroy ExtraBold wordt gebruikt voor titels en hoofdingen.

De secundary fonts zijn bedoeld voor titels, illustratieve elementen of belangrijke meldingen. Niet gebruiken voor lopende teksten.

Gilroy 

Typografie

Gilroy Light
 aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL mM nN oO pP qQ rR sS tT uU vV wW xX yY zZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Argent
Argent Light  < > Argent Extra Bold
 aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL mM nN oO pP qQ rR sS tT uU vV wW xX yY zZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Roboto Slab
Roboto Slab Extra Light  < >  Roboto Slab Extra Bold
 aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL mM nN oO pP qQ rR sS tT uU vV wW xX yY zZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Gilroy ExtraBold
 aA bB cC dD eE fF gG hH iI jJ kK lL mM nN oO pP qQ rR sS tT uU vV wW xX yY zZ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
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bd9b52
WEB

189  155  82
RGB

24  33  73  11
CMYK

191919
WEB

25  25  25
RGB

15  15  15  100
CMYK

eeeeee
WEB

238  238  238
RGB

8  5  6  0
CMYK

Beeldmateriaal
Voor het beeldmateriaal wordt telkens een astronaut afgebeeld als uitgangspunt. 
Dit benadrukt de visie van het team: vooruitgang en vernieuwing. De foto moet 
een neutrale kleur uitstralen, te veel kleur is af te raden.
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Briefpapier Visitekaart

# text

5

8  5  6  0
CMYK

24  33  73  11
CMYK

24  33  73  11
CMYK

8  5  6  0
CMYK

15  15  15  100
CMYK



 

Willy is de huismascotte van Fast Solutions. Hij bestaat in tal van 
variaties en mag gebruikt worden voor alle print- en webdoeleinden. 
De mascotte bestaat uit de drie primaire kleuren van Fast Solutions. 

Het is belangrijk telkens een kader op het beeldmateriaal te plaatsen. Op die 
manier is de tekst beter leesbaar.

Mascotte Social Media
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Atur autaess imolum quam, 
ut utatia nem dolum eaquas 

mosantiis adipidi dem 
haribus, conse quia versped 
quia ditat prectotam quam 
rerro quisquam harum cor 

Atur autaess imolum quam, 

ut utatia nem dolum eaquas 
mosantiis adipidi dem haribus, 



 

Elke eerste presentatie naar de klant toe start met een kleine introductie van Fast Solutions gevolgd door de inhoud. 

Presentaties dienen opgemaakt te worden in de primaire kleuren. 
Het logo wordt telkens onderaan rechts weergegeven. De titel staat 
in uppercase terwijl de rest van de tekst in lowercase staat. Om de 
titel te onderscheiden van de begeleidende tekst wordt gebruik 
gemaakt van een grafisch element (goudkleurige balk) onder elke 
hoofdtitel. Dit heeft op elke slide - waar nodig - dezelfde afmeting. 
M.a.w. het is geen onderlijning van de titel. 

Presentaties

Together We Build

Together We Build
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DDIITT  ZZIIJJNN  WWIIJJ  

VViinncceenntt  
Big Fudge 

De helden achter 
Fast Solutions 

SSttiijjnn  
Technical Wizard 

EElllleenn  
Word Juggler 

JJoocchheenn  
Design Shrine 

DDaavvyy  
The Thinker 

BBoorriiss  
Chief Happiness 
Dog 

WWiillllyy  
Mascotte 
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DDIITT  DDOOEENN  WWEE  
Onze oplossingen 

WWEEBBSSHHOOPP  AAPPPPLLIICCAATTIIEESS  

WWEEBBDDEESSIIGGNN  CCOOPPYYWWRRIITTIINNGG  

MMAARRKKEETTIINNGG  

AADDVVIIEESS  

SSUUPPPPOORRTT  

GGRRAAFFIISSCCHH  DDEESSIIGGNN  
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TTIITTEELL  

›  Subtitel 
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