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My35’ is een unieke fi tnessstudio waar je traint 

op de Milon Cirkel. Wij zijn hét alternatief van 

de normale sportschool en je traint bij ons 

kracht en cardio in 35 minuten.

De kernwaarden waar My35’ in gelooft: 

laagdrempelig, persoonlijk, resultaatgericht 

in 35 minuten per training.

Introductie
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Logo variaties

(01) (02)

(01) My35’ logo. (02) My35’ logo, met pay-off : ‘tijd voor jezelf...’. 

*Het wordt zeer gewaardeerd als My35’ geschreven wordt met het accentsymbool (de apostrof). Het accent is een symbool dat in de wis- 

en natuurkunde gebruikt wordt. Het teken heeft, in de My35’ context, de betekenis van een minuut, oftewel de 35 minuten per training.
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Het logo heeft niet veel vrije ruimte nodig. 

Boven-, linker-, rechter- en onderkant zijn 

gelijk aan de vrije ruimte rond het logo.

Vrije ruimte 
rond het logo
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Het kleurenpalet bestaat uit twee hoofdkleuren, de My35’ Blauw 

genaamd “Fit Blauw” en My35’ Rood genaamd “Energizing Rood”. 

Het wit is om het geheel een aangename balans te geven. De 

“Have a Go Groen” is een perfecte complementaire kleur.

Kleurenpalet

Kleur #1: Fit Blauw 

RGB 41, 31, 108

CMYK   100, 100, 0, 25

HEX #291f6c

Kleur #2: Energizing Rood

RGB 214, 11, 82

CMYK 10, 100, 50, 00

HEX #d60b52

Kleur #3: Balans Wit

RGB 255, 255, 255

CMYK 00, 00, 00, 00

HEX #ff ff ff 

Kleur #4: Have a Go Groen

RGB 164, 207, 87

CMYK 40, 00, 85, 00

HEX #a4cf57

AANBEVOLEN KLEURGEBRUIK (GESCHATTE VERHOUDING):

35% 15% 15%35%
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(01) Het voorkeurslogo. (02) Het logo op een witte achtergrond. (03) 

Logo met een witte lijn is geschikt voor elk gekleurde achtergrond*. 

*Met uitzondering van T-shirts met een ‘1-drukkleur’ print, zie pagina 14. 

Gebruik van 
het logo

(01) (02) (03)



(05)
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(01) Logo met een vierkante rand. (02) Gebruik het offi  ciële My35’ 

Powerpoint-template. (03) Kleuren gekozen buiten de afgesproken My35’-

kleuren. (04) Gebruik de My35’ fotografi sche stijl. (05) Het logo zonder witte 

rand is op een My35’ blauw gekleurde achtergrond toegestaan; bij elk 

andere achtergrond kleur maak gebruik van het logo met de ronde rand.

Niet doen

(01) (02) (03)
(04)
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(01) Het logogebruik op een vlag. (02) 

Buitenkant studio en autobelettering. (03) 

Binnenkant studio. (04) Logo met witte rand 

op poloshirt. (05) Logo met witte rand op 

Adidas trainingspakken. (06) Representatieve 

My35’ beursstand. (07) Buitenkant studio.

(01) (02)

(06)(05)

(03)

(07)

(04)

Ja graag
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(01) Voorbeeld profi el foto My35’ Franchise. (02) Eenzelfde profi el foto ontwerp voor de diverse 

My35’ studio’s. Om het consistent te houden, vragen we de studio’s het profi el foto ontwerp te 

gebruiken. (03) De omslagfoto mag zelf gekozen, advies is om een hoge kwaliteit foto te gebruiken 

en bijvoorbeeld het My35’ team af te beelden (dit zorgt voor herkenbaarheid en wekt vertrouwen).

Social media 
profi el en omslagfoto

(01) (02) (03)
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Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&*!?

MYRIAD PRO - REGULAR

Lettertype logo pay-off : Digital Serial 

Regular.Lettertype offl  ine gebruik: 

Myriad Pro, met de variaties: Black, 

bold, Italic en regular. Lettertype online 

gebruik: Open Sans (sans-serif). 

Lettertype

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1234567890!#$%&*!?

MYRIAD PRO - BLACK

Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890!@#$%&*!?

MYRIAD PRO - BOLD
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Cium labo et ari 
assuntia vellaccus 
eium venestium

Sed quiae. Lorruntion perspernam, eles eiciam 

faceper chillorem que qui omnis accullis 

moloria sam repta dolore el eium volores nam, 

venimin non nossus ea volo quaspis aut aut 

lat illacia aut mo con cor accat re voluptius 

eicipsum sunte et volupta tionessunt.

Id estius. Mo vent, sedipsapit, consequid que 

non consed ma dolest, que dellendae nullaut 

omnimus daectatem quam, cuptaspe voluptae 

versper uptamendae versperchil millorrum ex 

excepe qui nobissi blab iumque veliberrum 

num quis maxim aut es erchillutet et ulpa dit.

“DundisItatios 
quo quasduci 
pid eriorum kal 
ir rem fugit ut 
aut eumquia!”

Lettertype voorbeeld
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(01) De fotografi sche stijl is licht en natuurlijk. Alleen beelden die passen in categorieën: trainen, gezondheid, 

geluk (endorfi ne!). Mensen van alle leeftijden, maten en vormen. Gebruik professionele foto’s van hoge kwaliteit 

voor website- en offi  ciële prints. (02) Pictogrammen in de rode en blauwe My35’ kleur. (03) Het is toegestaan om 

zelf gemaakte foto’s op sociale media te plaatsen. Zorg voor hoge kwaliteit foto’s en dat het lijkt alsof het bijna 

professioneel is (let hierbij op niet te veel verschillende kleuren, licht en luchtig, géén rommel of voorwerpen 

op de voor- en achtergrond die kunnen afl eiden).

Fotografi sche stijl en 
pictogrammen

(01) (02)

(03)



Ervaar
My35’ 

nu gratis
op één

van onze
locaties!

GOED 
nieuws 

voor
NUTH

2 weken 
GRATIS 
proberen

www.my35.nl 

William Van Lent
06 - 36199145 
william@my35.nl
www.my35.nl 

Wij gaan je helpen met je sportieve doelen: 
• Professionele voedingsbegeleiding
• Aanvullende oefeningen voor spieren
• Motiveren om het vol te houden

Page 14My35’ – Merkboek 04/2021

Point of Sale materiaal

(01) (02) (03)

(01) My35’ visitekaartje. (02) My35’ roll-up banner en poster. (03) 

T-shirts met een ‘1-drukkleur’ print die ter promo weggegeven 

wordt bij bijvoorbeeld Venloop en Strong Viking.
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Woorden die we graag 
horen en gebruiken

Motivatie

Milon Cirkel Alternatief 
voor de 

Sportschool

35 Min

Tijd voor jezelf...

Afvallen, � guurtraining, 
spierversteviging en ook voor 
diverse fysieke klachten (rug, 

nek en schouders)

We doen 
het samen

Verantwoord 
Sporten

Studio
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Materiaal keuze 
inrichting

01) My35’ mangohouten of steigerhouten studio tafel. (02) 

Mangohouten of steigerhouten studio tassenkast. (03) Keuken 

en koffi  eapparaat. (04) PVC vloer houtlook vloer met grijstinten. 

(05) Sanitair gedeelte (toilet en individuele douches).

(01) (02) (03)
(04)

(05)
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Bedrijfskleding

(01) (02)

(03)

(01) Dames en heren jas - navyblauw. (02) 

Unisex shirt - navyblauw. (04) Dames en heren 

Polo shirt - navyblauw.
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Vrijetijdskleding

De 35’ vrijetijdskleding lijn is in ontwikkeling.
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My35’ is een unieke fi tnessstudio waar je traint op de Milon 

Cirkel. Wij zijn hét alternatief van de normale sportschool 

en je traint bij ons kracht en cardio in 35 minuten. 

Onze ambitie steken we niet onder stoelen of banken. We 

willen graag op termijn 35 locaties in Nederland.

Documentoverzicht
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Sanne Peters Virtual Graphic Designer

www.sannepeters.com

info@sannepeters.com

skype: sanne.peters


