MEDIA TOOLKIT BUZZ010
Bestandnaam:
Gebruik:
Formaat:

Buzz010_Payoff
Grote foto’s, drukwerk op groot formaat
Min. 300 px breed, max. 900 px breed

Contents:
Formaat:

JPG en PNG (transparant)
596 X 482 px

Bestandnaam:
Gebruik:
Formaat:

Buzz010_Logo
Kleine foto’s, drukwerk op klein formaat
Min. 100 px breed, max. 300 px breed

Contents:
Formaat:

JPG en PNG (transparant)
560 x 440 px

Bestandnaam:
Gebruik:
Formaat:

Buzz010_Horizontaal_2x
Banners websites en social media
Min. 800 px breed, max. 1500 px breed

Contents:
Formaat:

JPG en PNG (transparant)
1843 x 454 px

LOGO HANDLEIDING BUZZ010
Logo gebruiken

Richtlijnen gebruik logo

Het logo van Buzz010 mag alleen gebruikt
worden met de vermelding van de website
www.buzz010.nl.

RGB formaat
Het logo in JPG/PNG formaat heeft een
lage resolutie en is geschikt voor gebruik
op websites en andere media.

Er zijn verschillende bestandstypen van het
logo van Buzz010 welke gebruikt kunnen
worden in verschillende uitingen. De logo’s
zijn beschikbaar via de website onder
“Media Toolkit”.

CMYK formaat
Het logo in EPS formaat heeft een hoge
resolutie en is geschikt voor drukwerk op
groot formaat. Heb je een EPS logo nodig?
Neem dan contact met ons op!

COMMUNIC ATIE OVER BUZZ010
Communiceren over Buzz010

Tekst voor op website/nieuwsbrief

Alle communicatie over Buzz010 moet altijd
met de vermelding van de website
www.buzz010.nl. Deze onderstaande
teksten kunnen gebruikt worden voor
communicatie over Buzz010 via
verschillende mediums.

Leren buiten de muren van het schoollokaal.
Voor kinderen is het vaak een verademing
om tijdens lesuren de schoolbanken in te
ruilen voor een excursie. Daarom biedt
Buzz010 vanaf schooljaar 2018-2019
busvervoer voor Rotterdamse basisschoolleerlingen. Met een klas van deur tot deur
naar excursies was nog nooit zo gemakkelijk.

Buzz010 in een notendop
Leren buiten het klaslokaal als verrijking
van het onderwijs! Vanaf schooljaar
2018-2019 is Buzz010 hét loket voor
busritten naar educatieve excursies voor
Rotterdamse basisschoolleerlingen.

Tekst voor op social media
#Buzz010 is vanaf schooljaar 2018-2019
hét loket voor busritten naar educatieve
excursies voor Rotterdamse #PO #leerlingen. Leren buiten het klaslokaal als verrijking van het onderwijs! Laat je inspireren!
> http://bit.ly/buzz010 @KCRrotterdam

Laat je inspireren! Bekijk alle excursiebestemmingen op www.buzz010.nl.
Contact:
info@buzz010.nl, 010 - 268 00 68
Vragen over logogebruik en communicatie over
Buzz010? Neem contact op met Kelsey DePorte
via k.deporte@kc-r.nl.

