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Goedkeuring gebruik motto I amsterdam
Toepassing van het I amsterdam label en/of het pure motto is mogelijk in overleg en na
goedkeuring van amsterdam&partners.
U kunt contact opnemen met:
Corporate Communication
brand@iamsterdam.com
Voordat een uiting met het I amsterdam label in productie wordt genomen, moet het
gebruik hiervan altijd ter goedkeuring worden voorgelegd aan onze vormgevers via
brand@iamsterdam.com
Doorgaans kunnen wij u binnen 3 werkdagen een reactie sturen. Houdt hier rekening mee in
de planning, ook i.v.m. eventuele aanpassingen die gedaan moeten worden in de opmaak.
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Het motto I amsterdam
I amsterdam is het motto waarmee het merk Amsterdam zich lokaal, nationaal en internationaal in
de markt zet.
Door I amsterdam consistent te verbinden aan mensen, verhalen, evenementen, gebeurtenissen
en symbolen is I amsterdam uitgegroeid tot een bekend, sterk en internationaal herkenbaar motto.
Het motto I amsterdam geeft uitdrukking aan de diversiteit, samenhang en individualiteit van alle
Amsterdammers. En samen vormen we de Metropool waar we zo van houden.
Het motto I amsterdam is als merk gedeponeerd en wordt als zodanig beschermd. De Gemeente
Amsterdam is merkeigenaar en amsterdam&partners is licentiehouder van het geregistreerde
motto I amsterdam.
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amsterdam&partners
amsterdam&partners draagt bij aan de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en welvarendheid van
een duurzame en inclusieve metropool. Dit doen wij door het dagelijks bouwen van een betere
reputatie en het gidsen van bewoners, bedrijven en bezoekers door het unieke aanbod van de
Metropool.
Door de inzet van de juiste data en inzichten, nieuwe technologieën en verhalen die beklijven
(storytelling) beïnvloeden wij beeld en gedrag. In onze visie staat de bewoner centraal en zijn
bedrijven, congressen en bezoekers welkom blijven. Mits ze iets toevoegen aan de Metropool
Amsterdam. En is de focus verschoven van kwantiteit naar kwaliteit.
Wij kunnen dit uiteraard niet alleen realiseren. Daarom verbinden we mensen, organisaties en
initiatieven om samen kansen te verzilveren en problemen op te lossen. Ons netwerk bestaat
uit meer dan 1000 partners die allemaal vorm en inhoud geven aan Metropool Amsterdam.
Overheden, culturele instellingen , bedrijfsleven en kennisinstellingen.
Samen met onze partners bouwen we aan een leefbare, aantrekkelijke, welvarende, inclusieve en
duurzame metropool.
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Kernwaarden
Daarbij onderscheiden we ons door onze kernwaarden: creativiteit, innovatie en handelsgeest.
Onze kernwaarden zijn in deze combinatie uniek en onderscheidend voor Metropool Amsterdam.
Ze beschrijven het karakter van de stad en worden gekoppeld aan verhalen, mensen,
evenementen, gebeurtenissen en symbolen via het motto I amsterdam.
De kernwaarden vloeien voort uit een aantal sterke kenmerken van Amsterdam. In onze rijke
geschiedenis vinden we talrijke voorbeelden die deze kernwaarden krachtig illustreren. Denk
aan de uitvinding van het aandeel, de instelling van de eerste beurs ter wereld, en aan iconen
als Rembrandt en Van Gogh. Door de kernwaarden te koppelen aan beelden, verhalen,
gebeurtenissen en mensen gaan de begrippen creativiteit, innovatie en handelsgeest leven: ze
krijgen een lading. De kernwaarden worden hierdoor overdraagbaar en zo kunnen de vele uitingen
samen de Metropool Amsterdam krachtig neerzetten in de wereld.

Creativiteit 				
(origineel & verrassend) 		

Innovatie						 Handelsgeest
(trendsettend & vernieuwend)
(actief & initiatiefrijk)
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Lettertype
Het beeldbepalende lettertype voor I amsterdam is
Avenir. Het heldere, open tekstbeeld van dit lettertype
past goed bij ons karakter.

Avenir Light

De Avenir heeft een uitgebreide familie gewichten en
stijlen. Meestal hebben we voldoende aan twee of drie
gewichten. De stijl cursief wordt alleen in lopende tekst
toegepast als accentuering.

Avenir Roman

De Avenir maakt deel uit van de Linotype Library en van
de Adobe Font Folio. Hij is verkrijgbaar via alle bekende
verkoopkanalen.

Avenir Book

Avenir Medium
Avenir Heavy
Avenir Black

rtype Avenir
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Het label
I amsterdam is als label flexibel en dynamisch toe te passen op verschillende posities. Het label
creëert daardoor op een subtiele manier verbinding. Het label heeft een krachtig houvast in
elke omgeving. Het is een opvallende, herkenbare verbinding tussen de parels van Metropool
Amsterdam.
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Kleurvarianten label
Het rode label met het wit zwarte motto is
de standaardvorm. Het witte label is alleen
voor toepassing op een rode achtergrond.
Voor uitingen die in zwart/wit worden
opgemaakt is er het grijze label.
Het motto kent een vaste verhouding
tussen het woord en het rode vlak. Het is
niet toegestaan om zelf het motto op een
vlak te plaatsen.

Label rood

PMS 2035 c, u
RGB: 255, 0, 0
CMYK: 0, 100, 100, 0
RAL 3020

Label wit

RGB: 255, 255, 255
CMYK: 0, 0, 0, 0
RAL 9003

Label grijs

PMS Cool Gray 8
RGB: 156, 156, 156
CMYK: 0, 0, 0, 50
RAL middengrijs

De label-sets zijn verkrijgbaar in eps,
jpg en gif en worden aangeleverd door
amsterdam&partners.
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Plaatsing label
Het label is binnen de aangegeven witte
kaders flexibel in te zetten van links naar
rechts en van boven naar onder op drie
verschillende posities; links, rechts of
bovenin een uiting.
Zowel links als rechts lees je I amsterdam
altijd van boven naar beneden, wanneer
het label bovenaan de uiting wordt
geplaatst is de leesrichting altijd van links
naar rechts.
Het label wordt nooit onderaan de pagina
of in een hoek geplaatst. De afstand tot de
hoek is minimaal gelijk aan de korte zijde
van het label.
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Berekening formaat label
De grootte van het label wordt bepaald
door de verhouding tussen de korte en
de lange zijde.

1 - 1,99

30%

Om de grootte van het label te bepalen
hanteren we de volgende formule:

2 - 2,49

40%

2,5 - 2,99

50%

lange zijde

3 - 3,49

60%

3,5 - 3,99

70%

4 - 4,49

80%

4,5 - 4,99

90%

5 - 5,49

100%

5,5 - 5,99

110%

6 - 6,49

120%

6,5 - 6,99

130%

7 - 7,49

140%

7,5 >

150%

korte zijde

= X

De uitkomst X bepaalt de grootte van
het label; de grootte is gelijk aan een
bepaald percentage van de korte zijde
van de uiting, overeenkomstig de tabel
hiernaast.
Deze formule zorgt ervoor dat het label
er optisch in bijna alle verhoudingen
hetzelfde uitziet.
De minimale grootte van het label is:
L 20 mm, H 5,702 mm.

30% van de korte zijde

X=

Grootte label
is ...% van
de korte zijde

100%

Het maximale formaat van het label is 150%
van de korte zijde. Bij een verhouding hoger
dan 7,5 groeit het label niet meer mee met
de verhoudingen.
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Plaatsing label met logo’s
Het label wordt nooit onderaan de pagina
weergegeven tussen (sponsor)logo’s.
Het label mag geen visueel geheel/gebied
vormen met de (sponsor)logo’s van derden.
Rondom het label minimaal 1/4
labelhoogte vrij houden van tekst en
afbeeldingen.

sixties
step into the

1/4

a worldwide happening

tropenmuseum.nl
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Voorbeelden staande uitingen
210mm

150mm

40mm

63mm

60mm

60mm

40%

(dit percentage geldt voor alle A-formaten)

297mm
210mm

= 1,4

300mm
150mm

=2

300mm

300mm

297mm

30%

150%

300mm
40mm

= 7,5

X=

Grootte label
is ...% van
de korte zijde

1 - 1,99

30%

2 - 2,49

40%

2,5 - 2,99

50%

3 - 3,49

60%

3,5 - 3,99

70%

4 - 4,49

80%

4,5 - 4,99

90%

5 - 5,49

100%

5,5 - 5,99

110%

6 - 6,49

120%

De tabel laat zien dat het label
bij een uitkomst van 1,4 de
grootte krijgt van 30% van de
korte zijde.

De tabel laat zien dat het label
bij een uitkomst van 2 de
grootte krijgt van 40% van de
korte zijde.

De tabel laat zien dat het label
bij een uitkomst van 7,5 de
grootte krijgt van 150% van de
korte zijde.

6,5 - 6,99

130%

7 - 7,49

140%

210 x 30% = 63 mm

150 x 40% = 60 mm

40 x 150% = 60 mm

7,5 >

150%

Voor alle A-formaten is de uitkomst 30%.

Het maximale formaat van het label is 150%
van de korte zijde. Bij een verhouding hoger
dan 7,5 groeit het label niet meer mee met
de verhoudingen.
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Voorbeelden liggende uitingen
297mm

X=

Grootte label
is ...% van
de korte zijde

De tabel laat zien dat het label bij een uitkomst
van 1,4 de grootte krijgt van 30% van de korte zijde.

1 - 1,99

30%

210 x 30% = 63 mm

2 - 2,49

40%

Voor alle A-formaten geldt een percentage van 30%

2,5 - 2,99

50%

3 - 3,49

60%

3,5 - 3,99

70%

4 - 4,49

80%

4,5 - 4,99

90%

5 - 5,49

100%

5,5 - 5,99

110%

6 - 6,49

120%

6,5 - 6,99

130%

7 - 7,49

140%

7,5 >

150%

297mm
210mm

210mm

63mm

= 1,4

30%
300mm

300mm

60mm

60mm

150mm

150mm

=2

De tabel laat zien dat het label bij een uitkomst
van 2 de grootte krijgt van 40% van de korte zijde.
150 x 40% = 60 mm

40%

40mm

300mm

150%

300mm
40mm
60mm

= 7,5

De tabel laat zien dat het label bij een uitkomst
van 7,5 de grootte krijgt van 150% van de korte zijde.
40 x 150% = 60 mm

Het maximale formaat van het label is 150%
van de korte zijde. Bij een verhouding hoger
dan 7,5 groeit het label niet meer mee met
de verhoudingen.
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Voorbeeld vierkante uiting
210mm

210mm
210mm

=1

De tabel laat zien dat het label bij een uitkomst
van 1 de grootte krijgt van 30% van de korte zijde.
210 x 30% = 63 mm

210mm

Voor alle vierkante formaten is de uitkomst 30%.

63mm

30%

X=

Grootte label
is ...% van
de korte zijde

1 - 1,99

30%

2 - 2,49

40%

2,5 - 2,99

50%

3 - 3,49

60%

3,5 - 3,99

70%

4 - 4,49

80%

4,5 - 4,99

90%

5 - 5,49

100%

5,5 - 5,99

110%

6 - 6,49

120%

6,5 - 6,99

130%

7 - 7,49

140%

7,5 >

150%

Het maximale formaat van het label is 150%
van de korte zijde. Bij een verhouding hoger
dan 7,5 groeit het label niet meer mee met
de verhoudingen.
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Toepassing label online
Het label wordt online in verhouding tot het
zichtvlak waaraan het gekoppeld is geplaatst.
Het I amsterdam label wordt bij voorkeur
gekoppeld aan een relevante pagina waarop het
label aan de inhoud gekoppeld wordt. Het label
kan ook gekoppeld worden aan de header/footer,
achtergrondfoto, illustratie en/of bewegend beeld.
Tevens is er beeld van het label/pure motto en een
begeleidend schrijven over amsterdam&partners/
I amsterdam verkrijgbaar voor toepassing op
bijvoorbeeld de partnerpagina. Deze is op
aanvraag beschikbaar via amsterdam&partners.
Heeft u specifieke vragen voor online toepassing
van enkel het label neemt u dan contact op met
amsterdam&partners, brand@iamsterdam.com

Voorbeeld van plaatsing van het label in de footer.
De grootte van het label is uitgerekend op basis van
het formaat van het grijze vlak (zichtvlak)

16

Gebruik pure motto
Het pure motto gebruiken we uitsluitend
wanneer ‘I amsterdam’ de unieke afzender
is of als zodanig wordt weergegeven (bv.
op vlaggen, banieren, merchandise e.d.).
We plaatsen het motto in pure vorm,
dus zonder het rode vlak, gecentreerd.
Minimale marge links en rechts is de
hoogte van de letter ‘I’. Hierbij nemen we
aan de rechterzijde van het motto de ‘m’
als referentiepunt (dus niet vanaf de ®
gemeten).

Pure motto voor full colour uitingen

Pure motto voor zwart/wit uitingen

Pure motto voor toepassing
op rode achtergrond

Pure motto voor toepassing
op zwarte achtergrond

Voor beeldschermtoepassing geldt een
minimale mottohoogte van 20 pixels.
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Voorbeelden van toepassing label

18 april t/m 5 mei
—
Arnold Schönberg
—
Nederlands
Philharmonisch Orkest

Dutch DeSIgn
In the age of
RembRandt

GURRE-LIEDER
★★★★★

NRC Handelsblad

★★★★

de Volkskrant

★★★★

Fotografie: Petrovsky & Ramone, Art direction en ontwerp: Lesley Moore

Trouw

12 T/M 21 AUGUSTUS 2016

30.06 – 16.09.18

2 5 0 C O N C E R T E N O P 9 0 L O C AT I E S I N A M S T E R D A M

www.grachtenfestival.nl
@GFAmsterdam #gfa16

foundeR

maIn SponSoRS

benefactoRS exhIbItIon
RĲKSmuSeum
FondS

Mupi (1185 x 1750 mm)
Rode label
Formaat label: 30% van de korte zijde

Mupi (1185 x 1750 mm)
Witte label
Formaat label: 30% van de korte zijde

Mupi (1185 x 1750 mm)
Grijze label
Formaat label: 30% van de korte zijde

18

Voorbeelden van toepassing label

WHEN IN
AMSTERDAM...
CULTURAL HIGHLIGHTS FOR
YOUR STAY IN THE CITY

Digitale mupi (1080x1920 px)
Formaat label: 30% van de korte zijde

Folder (148 x 210 mm)
Formaat label: 30% van de korte zijde

Banier (100 x 300 cm)
Formaal label: 60% van de korte zijde
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Voorbeelden van toepassing label

The only difference
from home is waking up
in a different continent
KLM presents its new World Business Class. With Dutch Design at
its heart, it offers the perfect mix of comfort, individuality and
personal space. The full-flat seats with smart privacy screens
provide 207 centimeters of horizontal space. Together with
the personal attention of our crew, the new WBC has all
the comforts of home. Except home doesn’t bring you
to the other side of the world. klm.com/newwbc

Narrowcasting (1920x1080 px)
Formaat label: 30% van de korte zijde

031001186 WT Adv_Amag_WBC_Europe_205x270.indd 1

Advertentie in magazine (210 x 276 mm)
Formaat label: 30% van de korte zijde

20/05/15 14:58
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