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Woord vooraf
In mijn laatste jaar Multimedia word ik geacht een GIP-project te maken. Deze opdracht is een
nieuwe huisstijl met huisstijlhandboek te creëren voor een bestaand locaal bedrijfje. Ik heb het
nieuwe bedrijfje ‘NailBar by Lindie’ gekozen.
Mijn geïntegreerde proef is het ideale moment om te bewijzen wat ik te bieden heb op
grafisch en technisch vlak. Dit is zeer interessant naar de toekomst toe voor opleidingen in het
hoger onderwijs en uiteindelijk voor later op de werkvloer.
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om mijn mentor mevrouw Depont maar ook
mevrouw Van Haver en Mevrouw Schoonacker te bedanken om mij te begeleiden met
handige tips op het grafische en technische vlak. Ook wil ik graag mevrouw De Vos en
mevrouw Morisse bedanken om mij mee te begeleiden en het verbeteren van mijn GIP.
Tot slot wil ik alle juryleden bedanken voor hun aanwezigheid, hun evalutie en
luisterbereidheid.

Luna De Kerf
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Projectbeschrijving

NailBar


Projectbeschrijving
Voor mijn geïntegreerde proef heb ik een schoonheidsspecialiste, die zich specifiek richt op
manicure en pedicure gepromoot. Het bedrijfje is gelegen te Ninove. Dit is een beginnend
bedrijf waar we op zoek gingen naar een naam. Dit wil ook zeggen dat er geen
voorgaande website, logo,huisstijl,… is en alles vanaf nul moest gebeuren. Ik heb de zaak in
een modern jasje gestoken die aantrekkelijk is voor jong en oud, dus heel tijdloos en een
romantische sfeer. De website, flyers en andere dingen moeten geüpdatet kunnen worden
doordat er andere evenementen op de planning staan of de prijslijst die aangepast moet
worden. De reden waarom ik dit gekozen heb is omdat ik daar sinds vorig jaar mijn nagels zelf
laat doen. Het was spijtig dat er nog niets was zoals een logo of een website, dus zag ik mijn GIP
dan ook als het ideale moment om hier verandering in te brengen.
Nadat ik mijn huisstijl af had, heb ik overlegd met de zaakvoerder wat er allemaal moet
gebeuren en waarmee er rekening moet gehouden worden. Er werd sowieso een logo, een
website, een huisstijlhandboek, promomateriaal en een sociale media pagina
gerealiseerd. De programma’s die ik gebruikte om dit allemaal te realiseren zijn Illustrator,
Photoshop, Indesign, After Effect, Dreamweaver, Premiere Pro en eventueel Lightroom.
In mijn huisstijl wil ik mij vooral gaan baseren op de kleuren wit, goud / brons en mintgroen.
Daarmee begin ik dus ook met mijn logo te ontwerpen. Nadien ging ik op gesprek bij mijn klant
om de huisstijl te bespreken en de nodige informatie die zeker vermeld moet zijn op de
website, maar ook hoe dat zij wilt dat de website eruit zal gaan zien. Vervolgens pas ik
eventueel nog het logo aan en ga dan aan de slag met de website. Ik begon eerst met een soort
‘moodboard’ waar ik de informatie, kleurgebruik, lettertypes, dingen die betrekking
hebben met de look and feel van de website op vermeldde. Daarna ging dan nog eens op
bezoek bij de klant. Dit geeft dan ook een duidelijk beeld voor de klant maar ook voor mijzelf om
de website goed te creëren. Wanneer dit alles werd goedgekeurd kon ik aan de website
beginnen. Nadien begon ik ook een promotievideo, promotiemateriaal,… en ging ik af en toe op
bespreking met de klant of alles wel goed is.
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1. Logo

NailBar


1.1. Origineel logo met achtergrond

NailBar


Het is noodzakelijk om het logo juist te gebruiken. Het logo bestaat uit twee onderdelen: de
achtergrond en de naam met de vijfhoeken. De vijfhoeken en de naam mogen nooit
afzonderlijk van elkaar gebruikt worden. Deze vormen samen één geheel. De positie van
beide onderdelen moet worden gerespecteerd en mag dus niet veranderen wanneer je de twee
componenten samen gebruikt. De grootte mag wel veranderen maar dit wordt verder in het
huisstijlhandboek uitgelegd. De ‘vlek’ in de achtergrond hoeft niet gebruikt te worden.
Wanneer dit niet gebruikt wordt, moet je gebruik maken van een van de negatieve varianten.

Opbouw logo

Beeldmerk

NailBar


Woordmerk

De achtergrond samen met de lijnen vormen het beeldmerk van het logo. De naam ‘Nailbar by
Lindie’ vormt het woordmerk. Er komt geen tagline voor in het logo.
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1.2. Origineel logo zonder achtergrond

NailBar

#1D1D1B
#BF873C



Wanneer het originele logo zonder achtergrond gebruikt wilt worden, gebruiken we deze
variant. Dit zal vooral toegepast worden bij de huisstijldragers, en het goud zal telkens met folie
gedrukt worden.

Opbouw

NailBar

Beeldmerk

Woordmerk



Bij het origineel logo zonder achtergrond vormen de lijnen het beeldmerk. De naam ‘Nailbar by
Lindie’ vormt het woordmerk. Er komt geen tagline voor in het logo.

1.3. Tagline
Bahnschrift Light
Condensed

www.nailbarbylindie.be

#BF873C

De tagline is optioneel, en dus helemaal niet verplicht te gebruiken. De tagline wordt vooral
gebruikt bij de huisstijldragers. Het webadres staat steeds bovenaan, dan pas de icoontjes.
De grootte van het webadres is afhankelijk waar het gebruikt wordt maar dit kan je bekijken in
hoofdstuk 3 ‘Huisstijldragers’.
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1.4. Logo Grijswaarden en Zwart-Wit
1.4.1. Logo Grijswaarden
						
								

60 % zwart

NailBar

								20 % zwart



								
								100 % zwart

NailBar


1.4.2. Negatief

#1D1D1B

NailBar


Wanneer het logo op een zwarte achtergrond geplaatst moet worden, gebruikt men de
negatieve variant. Als het logo op een witte achtergrond moet geplaatst worden, gebruikt men
het logo van de tweede afbeelding. Geen enkele andere kleurcombinatie kan worden toegepast.
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1.5. Grootte

NailBar


37 mm

1.5.1. Minimumgrootte

43 mm
Omdat het logo duidelijk leesbaar moet zijn, is de minimumgrootte 43 mm op 37 mm. Het logo
mag dus niet kleiner geplaatst worden.

NailBar


53 mm

1.5.1. Standaardgrootte

80 mm
Dit formaat is de standaardgrootte op A4. Het formaat kan dus altijd aangepast worden maar de
minimumgrootte (zie 1.5.1.) mag niet overschreden worden.
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1.6. Ruimte rond het logo

NailBar


N
Om het logo goed te laten uitkomen, moet er voldoende plaats rondom het logo voorzien
worden. Andere elementen, zoals teksten en afbeeldingen, mogen niet dichter geplaatst
worden dan hoe hierboven vermeld is. Er moet dus 4 mm tussen zitten, wat je kan vergelijken
met de letter ‘N’ die een grootte heeft van 13pt.
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1.7. Dont’s
1.7.1. Kleuraanpassingen

NailBar


Geen enkele kleur in het logo mag aangepast worden. De kleuren staan dus vast. Andere
kleurcombinaties zijn niet toegestaan.

1.7.2. Vervorming van formaat

NailBar


Er mag geen willekeurige schaal gekozen worden voor het logo. De verhouding van lengte op
breedte staat vast.

1.7.3. Elementen weglaten

NailBar


Er mogen geen elementen in het logo verwijderd worden. Het enige wat wel mag weggelaten
worden, is de ‘vlek’ op de achtergrond.
14

1.7.4. Verplaatsing van elementen

NailBar

Geen enkel element in het logo mag verplaatst worden. Elk element heeft zijn vaste positie
gekregen.

1.7.5. Origineel logo op kleurachtergond plaatsen

NailBar


Het origineel logo mag niet geplaatst worden op een kleurrijke achtergrond. Wanneer u dit wel
wilt doen, moet u de negatieve variant gebruiken (zie 1.4.2).
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2. Huisstijl

NailBar


2.1. Kleurgebruik
			PMS: 876 U
			

CMYK: Cyaan 30 %, Magenta 50 % , Yellow: 85 %, Black: 0 %

			

RGB: Rood: 191 , Groen: 135 , Blauw: 60

			HEX: #BF873C
				
			PMS: 325 C
			

CMYK: Cyaan 31 %, Magenta 0 % , Yellow: 26 %, Black: 0 %

			

RGB: Rood: 190, Groen: 223 , Blauw: 203

			HEX: #BEDFCB
Het kleurgebruik voor de huisstijl is juist hetzelfde als de kleuren die in het logo zijn
verwerkt. Er mogen dus geen andere kleuren gebruikt worden, weggelaten of toegevoegd.
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2.2. Typografie
2.2.1. Huisstijlhandboek
Bahnschrift

Cus, et ullaborunt arcidis ressusciam et ut estrum
ut pernat reped mollace scimet porit, inum, iment
parum nimet faccull uptatur?
Ignissum quae is il est, omnimo volessu ndaepre
et vit, ommoluptur ressitius aut et laboreius restisi
aute dolupta porum labore, quodit, ut voluptiist, qui
consecatatia voluptas dolor aliqui voluptaes

Dit lettertype wordt gebruikt in het huisstijlhandboek. Dit wordt voor de subtitels en gewone
tekst gebruikt. Je kan deze twee van elkaar onderscheiden doordat de subtitels een gouden of
mintgroene kleur hebben en de gewone tekst een zwarte kleur hebben.

Flashback

Cus, et ullaborunt arcidis ressusciam et ut estrum ut pernat reped mollace
scimet porit, inum, iment parum nimet faccull uptatur?
Ignissum quae is il est, omnimo volessu ndaepre et vit, ommoluptur ressitius
aut et laboreius restisi aute dolupta porum labore, quodit, ut voluptiist, qui
consecatatia voluptas dolor aliqui voluptaes

Dit lettertype wordt gebruikt in het huisstijlhandboek voor de titels. Je kan deze herkennen aan
de gouden kleur en het lettertype ‘Flashback’.
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2.2.2. Huisstijldragers
Bahnschrift

Cus, et ullaborunt arcidis ressusciam et ut estrum
ut pernat reped mollace scimet porit, inum, iment
parum nimet faccull uptatur?
Ignissum quae is il est, omnimo volessu ndaepre
et vit, ommoluptur ressitius aut et laboreius restisi
aute dolupta porum labore, quodit, ut voluptiist, qui
consecatatia voluptas dolor aliqui voluptaes

Dit lettertype wordt gebruikt bij de huisstijldragers. Dit lettertype wordt gebruikt voor de
gewone tekst op de dragers. Ofwel staat dit lettertype in wit of zwart.
Flashback

Cus, et ullaborunt arcidis ressusciam et ut estrum ut pernat reped mollace
scimet porit, inum, iment parum nimet faccull uptatur?
Ignissum quae is il est, omnimo volessu ndaepre et vit, ommoluptur ressitius
aut et laboreius restisi aute dolupta porum labore, quodit, ut voluptiist, qui
consecatatia voluptas dolor aliqui voluptaes

Dit lettertype wordt gebruikt bij de huisstijldragers en dit vooral voor titels. Deze kunnen
zowel een gouden, mintgroene als een witte kleur hebben.

2.2.3. Website
Montserrat

Cus, et ullaborunt arcidis ressusciam et ut
estrum ut pernat reped mollace scimet porit,
inum, iment parum nimet faccull uptatur?
Ignissum quae is il est, omnimo volessu
ndaepre et vit, ommoluptur ressitius aut et
laboreius restisi aute dolupta porum labore,
quodit, ut voluptiist, qui

Dit lettertype wordt gebruikt voor alles in verband met de website. De groottes verschillen
natuurlijk wel om onderscheid te maken tussen titels en tekst. Alles staat in het zwart.
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3. Huisstijldragers

NailBar


3.1. Fysieke dragers
3.1.1. Cadeaubon

42.2 mm

19.3 mm

20.8 mm

11.3 mm

Logo Origineel

#BEDFCB

a present for you
51.34 mm

65.7 mm

€

NailBar

Voor :
Van :
Boodschap :



Bahnschrift Light
Condensed 18.7 pt

19.3 mm

Flashback 83 pt

7.8 mm
17 mm
44.2 mm
Bahnschrift Light
Condensed 16 pt
4.3 mm

www.nailbarbylindie.be

Geldig tot:
Handtekening:

11.6 mm
27.8 mm

11.9 mm
Er mag aan het ontwerp van de cadeaubon niets veranderd worden. De kleuren, de grootte en de
lettertypes moeten blijven hoe het hierboven vermeld is. Eventueel kan informatie wel
aangepast worden. Het naamkaartje heeft een grootte van A6, dus 148 mm x 105 mm. De
cadeaubonnen zullen digitaal gedrukt worden, dus hebben we de CMYK-kleuren nodig (zie 1.7.).
De gouden kleur moet in folie gedrukt worden.
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3.1.2. Naamkaartje
16 mm

47.5 mm

21.8 mm
7.4 mm

NailBar

Logo Origineel

78.4 mm



6.8 mm
28.3 mm

35.3 mm

8.8 mm

Logo Origineel zonder
achtergrond

NailBar


5.6 mm
5.6 mm

#BEDFCB

NailBar by Lindie

2.7 mm

nailbar.by.lindie

30.3 mm

www.nailbarbylindie.be

Bahnschrift Light

0478 22 59 99

Condensed 13 pt

Denderhoutembaan 163
9400 Ninove

7.5 mm
3.9 mm

Er mag aan het ontwerp van het naamkaartje niets veranderd worden. De kleuren, de grootte en
de lettertypes moeten blijvenzoals het hierboven vermeld is. Eventueel kan informatie wel
aangepast worden. De cadeaubon heeft een grootte van 85 mm x 55 mm. De randen van het
naamkaartje moet worden afgerond. De naamkaartjes zullen digitaal gedrukt worden, dus
hebben we de CMYK-kleuren nodig (zie 1.7.). De gouden kleur moet in folie gedrukt worden.
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3.1.3. Prijslijst
93.7 mm

7.3 mm
34.2 mm
28.8 mm
3.7 mm
Bahnschrift Light
Condensed 15 pt
5.5 mm

78.2 mm

Manicure

17.5 mm

13 mm

NailBar

Spa manicure
Spa manicure met nagels lakken
Nagels lakken

#BEDFCB


20 min.
30 min.
10 min.

€ 20
€ 25
€5

20 min.
30 min.
10 min.
50 min.
40 min.

€ 20
€ 25
€5
€ 35
€ 30

Nieuwe set met verlenging
Nieuwe set zonder verlenging
Bijwerking french / babyboom
Bijwerking full color
Bijwerking mini Nailart

90 min.
70 min.
50 min.
40 min.
60 min.

€ 55
€ 40
€ 35
€ 30
€ 40

Bijwerking medi Nailart

70 min.

€5

Pedicure
Spa pedicure
Spa manicure met teennagels lakken
Teennagels lakken
Gel op teennagels
Gelpolish op teennagels

(4-6 nagels incl. kleur)

Verlenging

5.8 mm
35.3 mm

Logo Origineel
zonder achtergrond

Prijzen Gelnagels
(1-3 nagels incl. kleur)

Flashback 40 pt

43.5 mm

€ 45

( Prijs per vinger)

5 mm

Prijzen Gelpolish
Nieuwe set
Bijwerking
Nailart

35 min.
40 min.
20 min.

€ 30
€ 15
€ 1,50

30 min.
30 min.

€ 20
€ 15
€5

31 mm

Supplementen

Verwijderen gelnagels
Verwijderen gelpolish
Herstelling
( Prijs per vinger)

24.1 mm
11.3 mm

29.2 mm

29 mm

De informatie op de prijslijst kan gewijzigd worden, indien nodig. De prijslijst is op A4 en wordt
digitaal gedrukt.
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3.1.4. Stramien sponsoring

3.1.4.1. Sponsoring met alleen logo

100 mm

80 mm

NailBar


5.1.4.2. Sponsoring met informatie
1.9 mm
5.2 mm
Logo Origineel
zonder achtergrond
20.1 mm

28.1 mm

NailBar


35 mm

4.5 mm
#BEDFCB

NailBar by Lindie

Bahnschrift Light

nailbar.by.lindie

Condensed 13 pt

www.nailbarbylindie.be

4.7 mm

2.2 mm

5.8 mm

3.1.5. Enveloppe
Logo Origineel

NailBar


www.nailbarbylindie.be

Bahnschrift Light
Condensed 12 pt

Bahnschrift Light
Condensed 10 pt

www.nailbarbylindie.be

25.1 mm

NailBar


20.1 mm

Alle elementen hebben een vaste plaats, het enige wat mag
veranderd worden, is eventueel het webadres indien dit zou
veranderen. De enveloppen hebben een formaat van C5, dit is
229 mm op 162 mm. Deze worden digitaal gedrukt.
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3.1.6. Bedrukking werkschort

Logo Origineel zonder
achtergrond

NailBar


Bahnschrift Light
Condensed 20 pt

www.nailbarbylindie.be

52.6 mm

52.9 mm

NailBar


Zowel het logo in de negatieve versie als het webadres mogen niet verplaatst worden op de
werkschort. Het logo mag niet aangepast worden, het webadres eventueel wel wanneer dit zou
veranderen. De werkschort wordt gedrukt met transferdruk. Hiervoor zal een gewone witte folie
nodig zijn en een goude metalic folie.

3.1.7. Handdoeken

Logo
Logo Origineel

NailBar


Origineel zonder

NailBar

achtergrond



De handdoeken worden gedrukt met transferdruk. Hiervoor zal er witte folie, mintgroene folie en
gouden metalic folie nodig zijn.
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3.1.8. Bedrukking t-shirt

NailBar

NailBar


Logo Origineel



zonder
achtergrond

www.nailbarbylindie.be

Bahnschrift
Light
Condensed
18.7 pt



NailBar


47.9 mm

NailBar

47.6 mm

22.9 mm

22.8 mm

Het t-shirt wordt een vrouwelijk model. Het logo mag niet aangepast worden van grootte of van
plaats veranderen, dit geldt ook voor de tagline. De t-shirts worden gedrukt met transferdruk.
Hiervoor zal een witte folie en gouden metalic folie nodig zijn.
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3.2.Digitale dragers
3.2.1. Social media header

NailBar


nailbar.by.lindie
www.nailbarbylindie.be
0478 22 59 99

NailBar


Profiel

NailBar


NailBar



Home

nailbar.by.lindie
www.nailbarbylindie.be
0478 22 59 99

NailBar by Lindie
Schoonheidsalon
Startpagina

Like

Info

Foto’s

Follow

Message

Meer

Sociale media is een belangrijk communicatiemiddel in deze tijd. Op de eerste afbeelding zien
we het ontwerp dat gemaakt is voor de facebook header. Op de tweede afbeelding zien we het
uiteindelijke resultaat. De huisstijl wordt terug ingewerkt in de header, zo wordt de identiteit
sterker en herkenbaarder. De icoontjes die informatie weergegeven worden ook in de header
geplaatst net zoals op andere huisstijldragers.
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3.2.2. Logo-animatie

De logo-animatie is gemaakt in After-Effects. Als eerste komt het logo tevoorschijn, nadien de
lijnen. Daarna komt het woord ‘NailBar’ en ‘By LINDIE’ tevoorschijn. Met dat laatste woordje hoor
je een zoef geluidje. Als laatste verdwijnt het logo terug.
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3.2.3. Website
3.2.3.1. Home pagina					

3.2.3.2. Over ons

						

De website is gemaakt en ontworpen in Dreamweaver.

						

Ook hier komen de element van de huisstijl voor.

						

Er is een mooi duidelijk geheel tussen de kleuren.

						De link van de website is:
						http://multimedia-ptininove.be/6MM/2019-20/luna/
						GIP/
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3.2.3.3. Manicure					

3.2.3.4. Pedicure
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3.2.3.5. Prijslijst

3.2.3.6. Foto’s				

3.2.3.7. Contact
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3.2.4. Promotievideo

De promotievideo is gemaakt in After Effects. Als eerste beeld krijg je de logo animatie te zien.
Nadien verschijnen er foto’ s van de werkplek en van verschillende manicure’s en pedicure’s. Als
eindbeeld krijg je informatie te zien met bijvoorbeeld de link van de website in. Ook krijg je het
logo zonder achtergrond nog eens te zien.
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4. Merk en historie

NailBar


Merk, historie en achtergrondinformatie
‘NailBar’ by Lindie is een nieuw bedrijfe ontstaan in 2019 - 2020.
Het is allemaal begonnen jaren geleden toen Lindie een diploma behaalde voor pedicure.
Daarmee ging ze dan voeten onder handen nemen van familie, vrienden en kennissen dus geen
groot publiek. Nadien is ze cursussen gaan volgen voor manicure, gelpolish en gelnagels.
Hiermee ze dan handen en nagels van ook terug familie, vrienden en kennissen onder handen
genomen. Er ontstond een ruimte bij haar thuis waar alle benodigdheden stonden, Nadien kwam
er ook een ligstoel en tafel bij. Zo ontstond haar werkruimte.
Na veel oefenen op familie en vrienden, wou Lindie het grotere publiek aanspreken. Ik zag
daarmee dus ook een ideale kans om met mijn GIP haar een logo, website en alles erond aan te
bieden. Dat maakt het bedrijf compleet.
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Tot slot
Ik vond mijn GIP een geweldige ervaring voor later. We werken voor een echte klant, hoe dat later
ook zal zijn als we hier verder gaan. Ik heb heel veel bijgeleerd vooral dankzij de leerkrachten die
ons bijgestaan hebben tijdens onze geïntegreerde proef. Door deze huisstijl te ontwerpen /
restylen, die ook echt zal gebruikt worden, ben ik er zeker van dat hier later mijn job van wil
maken.
Dit project tot een goed einde brengen was niet altijd gemakkelijk, vooral het einde was
moeilijk door heel de corona crisis. Er zijn mij heel veel dingen bijgebleven zoals dat ik soms wat
snel tevreden was met dingen die ik ontwierp. Dit was vooral in het begin het geval, met mijn
logo en dus ook mijn huisstijl. In het begin was het wat zoeken naar wat de klant wou en dat ik
daar zelf tevreden over was. Het heeft dus een tijdje geduurd voor ik er eigenlijk wat in kwam. Ik
heb het ook heel moeilijk gehad met mijn logoanimatie, mijn laptop werkte niet mee waardoor
ik een andere computer moest gebruiken. Ook de website was niet altijd gemakkelijk, terug
problemen met de laptop, en soms dingen die echt niet mee wilden werken.
Ik heb uit dit project heel veel dingen geleerd, die ik dan later kan meenemen naar nieuwe
projecten. Doordat de richting ‘multimedia’ heel algemeen is, hebben we van alles gedaan zoals
ontwerpen, website maken en videobewerking. Ik kan hier perfect een conclusie uit trekken wat
ik verder zou willen doen in de toekomst.
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Bijlagen

NailBar


1. Logboek
September
- Creatieve cv
- Concurrentieanalyse (3 Nederlandstalige sites)
- La Terminologie
- Projectbeschrijving
- Eerste ontwerpen huisstijl

Oktober
- Besprekingen met de klant
- Definitieve huisstijl
- Hoofdstuk kleur
- Hoofdstuk typografie

November
- Concurrentieanalyse ( 2 Engelstalige sites)
- Description Senior Year Project
- Huisstijldragers ontwerpen
- Zakelijke brief maken
- Petit panneau

December
- Huisstijldragers ontwerpen

Januari
- Huisstijldragers ontwerpen
- Woord vooraf maken
- Flowchart
- Wireframe
- Website
- Logo-animatie
- Petit panneau vertalen

Februari
- Huisstijldragers ontwerpen / afwerken
- Website
- Promotievideo
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Maart
- Huisstijldragers
- Website
- Logo-animatie
- Verslag praktijkles schrijven
- Présentation français

April
- Website
- Logo-animatie
- Verslag praktijkles vertalen naar Engels
- ‘Tot slot’ schrijven
- Promotievideo
- Huisstijlhandboek afwerken
- Inhoudstafel maken

Mei
- Presentatie maken
- Huisstijlhandboek verbeteren
- Website verbeteren
- Promotievideo verbeteren

Juni
- Presentatie voorstelling
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2. Concurrentieanalyse
2.1 Analyse 3 Nederlandstalige sites
2.1.1 Harpers beauty

(HARPERS BEAUTY, internet, 25 september 2019, https://harpersbeauty.be/)

- Het logo valt goed op.
- Navigatie is transparant en gebruiksvriendelijk.
- Openingsuren staan meteen op startpagina (= positief).
- Promotie van het moment staat groot en opvallend.
- Einde van de pagina zet aan tot (inter) actie, zeker in combinatie met contactpagina.
- Duidelijke verdeling van de site (juiste categorieën).
- Mix van tekst en beeld zijn goed, maar soms staan foto’s iets te groot.
- Webshop is interessante troef en aanvulling.
- Duidelijke prijslijst.
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2.1.2. Hair & beauty revolution
(HAIR AND BEAUTY REVOLUTION, internet, 25 spetember 2019,
http://www.hairandbeautyrevolution.be/nagelstudio/)

- Kleurgebruik kan beter, weinig schakering.
- Navigatie aan de zijkant is niet zo mooi en minder doeltreffend.
- Alle informatie op 1 pagina.
- Bepaalde foto’s zijn wazig en missen stijl/uitstraling.
- Duidelijke contactpagina en overzichtelijk.
- De prijslijst is aanwezig maar niet echt duidelijk.
- Logo te weinig dominant aanwezig.
- Informatie wordt volledig verzameld op één pagina.
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2.1.3. Nagelsalon Het Hofje
(NAGELSALON HET HOFJE, internet, 26 september 2019, https://nagelsalonhethofje.nl/)

-Structuur homepagina: duidelijk en de juiste rubrieken.
- Kleurcombinatie van zwart en roos is leuk, en geeft aangenaam gevoel.
- Minpunt: veel en lange teksten.
-Duidelijke structuur/ verdeling van de site.
- Kwaliteit van de foto’s is niet professioneel en overduidelijk zelfgemaakt.
-Rechterkant van de website is steeds hetzelfde (Openingsuren/afspraak maken).
-Duidelijke prijslijst.

2.2 Analysis 2 English Competitive sites
2.2.1. Cavalry salon & nail spa

(CAVALRY SALON & NAIL SPA, internet, 5 november 2019,
https://cavalrydc.com/?gclid=Cj0KCQiA2ITuBRDkARIsAMK9Q7O735W2Z5V0O7CEk		
0GL22fX2dCPZDS7i68ot7JR3DIodJJv7RVklpsaApuvEALw_wcB)
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- Nice animation on the home page.
- Bars on the right (‘Sign up’ and ‘Book online’) is a good idea.
- Social media logos striking.
- Good distribution of the site.
- Navigation is really good.
- Nice idea that you can book your appointment online.
- The location and business hours are really clearly.

2.2.2. Nails of America
(NAILS OF AMERICA, internet, 5 november 2019, http://nailsofamerica.com/)

- I really don’t like the website.
- The background of the logo is white and that is weird.
- You can’t see the text because of the picture.
- The animation on the website is nice.
- Beautiful pictures.
- The location and business hours are clear.

2.3. Besluit.
De websites verschillen allemaal van elkaar, behalve de inhoud wat logisch is natuurlijk. Ik wil
meer een website zoals die van Harpers beauty. Voor de rest heb ik heel goede ideeën
opgedaan voor mijn eigen site. Ik zou graag voor mijn eigen website op de homepagina de
openingsuren willen plaatsen, een duidelijke en gemakkelijke navigatie willen plaatsen. Er
mogen veel foto’s opstaan maar dan ook weer niet overdreven veel, het moet geen fotoalbum
worden. De kleuren die ik in mijn logo gebruik en ook de lettertypes zullen zo goed als
hetzelfde zijn.
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3. Zakelijke brief
Luna De Kerf										2020/01/08
Geraardsbergsestraat 10 bus 1
9400 NINOVE

ABC Drukkerij
Halsesteenweg 38-40
9402 MEERBEKE

Aanvraag informatie i.v.m. GIP

Geachte heer
Geachte mevrouw

Ik zit in mijn laatste jaar Multimedia aan Richtpunt Campus Ninove (PTI Ninove).
Het realiseren van mijn geïntegreerde proef zijn een heel belangrijk onderdeel voor het slagen van mijn
middelbaar.

Ik restyle de huisstijl voor het bedrijfje ‘NailBar’. Ik heb dus zelf een logo ontworpen met uiteraard een huisstijl.
Verder ben ik op dit moment bezig met de huisstijldragers waar ik prijsoffertes voor nodig heb. In het verdere
verloop van mijn GIP zou ik nog een promotievideo, website en sociale media header willen maken.

Zou u mij astublieft een prijsofferte willen maken voor de cadeaubon die ik ontworpen heb? Dit zou op dik papier en
full color moeten geprint worden. Dan wens ik ook een prijsofferte voor mijn flyer die ik ontworpen heb, en dit zou
full color moeten gedrukt worden op blinkend papier. Ik zou om te beginnen 150 cadeaubonnen nodig hebben en 200
stuks van de flyer.

Ik vraag u uitdrukkelijk zo snel mogelijk respons te geven op mijn brief. Als u graag verdere informatie zou
willen kunt u mij bereiken op het telefoonnumer 0491 20 83 18 of het e-mailadres dekerfluna15@gmail.com .

Met vriendelijke groeten

Luna De Kerf
Leerlng Multimedia
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4. Petit Panneau
4.1. Franse versie

Année scolaire :
Épreuve intégrée
réalisée par

2019-2020

NailBar


Luna De Kerf

6e Informatique multimédia
Cette élève a conçu une nouvelle identité d’entreprise pour un
salon de manicure et pédicure.
Après cette élève a réalisé un site-web, des matériaux
publicitaires comme une carte visite, un tract publicitaire, un t-shirt,
une enveloppe,… . Il y aussi une vidéo promotionelle et un guide pour
l’identité d’entreprise. Nous avons utilisé les
programmes Adobe.

4.2. Nederlandse versie
2019-2020
Schooljaar :
Geïntegreerde proef Luna De Kerf
van

NailBar


6e Multimedia
Deze leerling heeft als GIP een nieuwe huisstijl ontworpen voor
een salon dat zich toespitst op manicure en pedicure.
Nadat de leerling haar website en promotiemateriaal had
ontworpen, waaronder een visitekaartje, een flyer, een T-shirt en
een enveloppe, heeft ze ook een promotievideo gerealiseerd. Tijdens
dat hele proces heeft ze een huisstijlhandboek gecreëerd waar alles
in vermeld staat. De leerling heeft de progamma’s van Adobegebruikt om alles te ontwerpen en te realiseren.

45

5. Description senior year project
For my senior year project I am going to restyle a small company where you can get
manicure and pedicure. The company is located in Ninove. I want the website, logo,… to be
attractive for young and old, timeless and romantic. The website, flyer and the other elements
must be able to be updated because new events may be scheduled, or the pricelist must be
adjusted. The reason I have chosen ‘NailBar’ is I am a client myself. There was nothing like a logo
or a website. My senior year project was the ideal opportunity to change that.
After I have finished my corporate identity, I meet the manager about everything that needs to be
done. There will also be a logo, a website, a file about my corporate identity,
promotional material and any social media page to be completed. The programs I will use are
Illustrator, Photoshop, Indesign, After Effect, Dreamweaver, Premiere Pro and possibly
Lightroom.
For my corporate identity I want to use the colours white, gold / bronze and mint green. Then I’ll
discuss with my client the corporate identity, the information the website and the look and feel. I
will start with one kind of ‘mood board’ to connect the information, the color, the fonts, things and
the look and feel of the website. Once there is a ‘go’ for the website, I’ll start the development of a
promotional video, promotional material, etc. .
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6. Verslag praktijkles
6.1. Nederlandse versie

Tijdens één van onze lessen T.V. Grafiche Technieken kregen we bij mevrouw Schoonacker een
opdracht voor onze GIP. We moesten 3 fysieke dragers op papier, 3 fysieke dragers als extra
drukwerk en een social media header ontwerpen. Bij mevrouw Van Haver maakten we dan ook
een website , een promotievideo en een logoanimatie. Later komt daar dan ook een PowerPoint
bij.
Voor ik aan de slag ging met ontwerpen ben ik gaan nadenken welke huisstijldragers ik zou
willen en die goed bij mijn bedrijf passen. Ik restyle het bedrijf van een nagelstyliste dus alle
dragers moeten bij deze sector passen. Als eerste ben ik begonnen met een cadeaubon, dit kan
makkelijk gegeven worden aan mensen die bestaande klant zijn maar ook ideaal als mensen dit
als cadeau krijgen en ze nog geen bestaande klant zijn. Voor deze cadeaubon is er ook nog een
enveloppe ontworpen. Nadien heb ik ook een naamkaartje ontworpen. Mijn klant had ook naar
een prijslijst gevraagd om in het salon op te hangen. Nadien is er ook nog een werkschort, een
t-shirt en handdoeken ontworpen.
Bij elke huisstijldrager ben ik op dezelfde manier aan het werk gegaan. Ik ben altijd begonnen
met mijn logo te plaatsen, ofwel mijn origineel logo ofwel mijn logo zonder achtergrond. Nadien
plaatste ik alle elementen die bij die drager hoorde, bijvoorbeeld bij het naamkaartje plaatste ik
alle belangrijke gegevens zoals een adres, telefoonnummer, website en social media accounts.
Als laatste stap verplaatste ik sommige elementen voor een mooi geheel. Door het gebruik
van de kleuren en typografie die in mijn huisstijl staan, zijn de huisstijldragers samen een mooi
geheel. De 3 dragers als extra drukwerk heb ik gerealiseerd in Illustrator. De andere dragers op
papier zijn allemaal gemaakt in Indesign. Bij mijn werkschort bijvoorbeeld ging ik eerst op zoek
naar een goede duidelijke foto van hoe de werkschort er in het echt zou moeten gaan uitzien.
Nadien als ik deze afbeelding gevonden heb, heb ik deze geplaatst in Illustrator. Dan heb ik mijn
logo maar zonder de achtergrond op de juiste positie geplaatst, zo kon ik ook zien hoeveel ik
het logo moest vergroten of verkleinen. Zodra mijn logo goed geplaatst was, heb ik mijn tagline
geplaatst op mijn werkschort en net zoals bij het logo heb ik dit moeten verkleinen. Zo ging ik
eigenlijk bij de meeste huisstijldragers te werk.
Voor al mijn ontwerpen kreeg ik feedback van mijn leerkracht, ik paste dan ook een paar
dingen aan die de leerkracht had gezegd. Dan ging ik langs bij de klant en zij was heel tevreden
over de dragers voor haar moest ik zelfs niets aanpassen.
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6.2. Engelse versie
During one of our lessons Graphic design we received an assignment for our senior year
project from Mrs. Schoonacker. We had to design three promotional material on paper, three
promotional material as additional print and a social media header. With Mrs. Van Haver we
have also created a website, a promotional video and a logo animation. Later, I will create a
presentation too.
Before I started with the design I thought about which promotional material I want. I do this for a
nail salon so everything needs to suit this sector. First I started with a gift card, this can be easily
given to people who are existing costumers but also if people are not an existing costumer. For
this gift card I also designed an envelope. After that I designed a business card. My client had
asked for a price list to hang on the wall of the salon. Afterwards, I also realised a work apron, a
t-shirt and towels.
With the promotional material, I went about it in the same way. I always started with placing thel
logo or the logo without background. After that I put all the elements that belonged to the carrier,
for example for the business card I placed all the important information such as a phone number,
and address, the website and the social media accounts. As a final step, I moved some elements
so I had a beautiful result. By using the same colours and typography, the corporate identity is a
beautiful whole. The three promotional material as additional print I made in Illustrator. The other
promotional material on paper are all made in Indesign.To use my work apron as an example, I
first went looking for a good clear picture of how the apron in real life should look like. After that,
when I found a picture, I’ve placed it in Illustrator. I have my logo without background placed at the
right position. And just like with the logo, I reduced the format.
For all my design I got feedback from my teacher, I applied a few things that the teacher said.
After that I went along to the costumer and she was very happy about it.
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7. Présentation en français
Bonjour. Je m’appelle Luna De Kerf. Je suis en 6e Informatique multimédia. Je voudrais
vraiment travailler en tant que graphiste, mais je voudrais surtout concevoir des cartes de
naissance parce que
1)

J’aime être créatif.

2)

Comme j’ai suivi Informatique multimédia pendant ces deux dernières années, je veux

aller plus loin et apprendre plus techniques.
3)

J’aime concevoir des cartes, des affiches et plus beaucoup !

Je suivrai de la formation Crossmedia à Arteveld College à Gand parce que cette école me plaît
le plus. Je connais aussi quelqu’un qui suit cette formation et j’ai donc déjà vu les choses qu’ils
font.
C’est dommage que je n’aie pas pu faire des stages parce que j’aurais voulu apprendre plus sur
conception de la carte de naissance.
Comme épreuve intégrée j’ai conçu une nouvelle identité d’entreprise pour un salon de manicure
et pédicure. J’ai réalisé un site-web, des matériaux publicitaires comme une carte visite, un tract
publicitaire, un t-shirt, une serviette,… . J’ai aussi une vidéo promotionelle et un guide pour
l’identité d’entreprise. J’ai utilisé les programmes Adobe.
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