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Garandeer merkconsistentie

Altijd toegankelijk en up-to-date

Verwijs naar de juiste merkbestanden

Richt in volgens eigen merkstijl

Met de Digitale Huisstijlgids creëer je één bron voor alle

merkrichtlijnen waardoor er consistent met je merk omgegaan

kan worden. 

Omdat de huisstijlgids volledig digitaal is,  hebben gebruikers

altijd en overal toegang tot de huisstijlgids. Bovendien worden

wijzigingen gelijk gesynchroniseerd waardoor ze altijd

beschikking hebben over de laatste versie. 

Koppel bijbehorende merkbestanden aan de gids zoals logo's,

fonts en afbeeldingen. Zo versnel je het proces en kunnen

gebruikers nooit meer de verkeerde bestanden gebruiken.

Uiteraard hoort ook je huisstijlgids on-brand te zijn. De Digitale

Huisstijlgids is volledig naar eigen stijl in te richten. Kies zelf welke

onderdelen je toevoegt en richt de gids volledig volgens de

eigen huisstijl in. 

Een zorgvuldig en strategisch opgebouwde huisstijl is de basis voor een sterk merk. Wanneer deze huisstijl eenmaal

staat, is de volgende uitdaging het bewaken ervan. Dit versterkt de brand identity en verhoogt de brand awareness.

Maar hoe zorg je ervoor dat zowel binnen als buiten je organisatie, er consistent met de huisstijl wordt omgegaan?

Met Marvia's Digitale Huisstijlgids creëer je meer dan alleen een opslagplaats voor de huisstijl; het is een interactieve

omgeving die je merk tot leven brengt. Met deze huisstijlgids zijn alle merkrichtlijnen - zoals informatie over logo's,

afbeeldingen, video's, fonts en de tone of voice - altijd toegankelijk en up-to-date. Bovendien kan je deze richtlijnen

koppelen aan de juiste bestanden, zodat alle gebruikers gelijk aan de slag kunnen met het merk. 

 Content Referencing

Koppel je merkidentiteit direct aan de juiste 

 merkbestanden.

 

Integreer met DAM en Branded Templates

Creëer één platform voor je merk en verwijs

vanuit de huisstijlgids direct door naar de

bijbehorende assets of templates. 

 

100% On-Brand

Richt de gids in met eigen kleuren, lettertype,

inlogpagina en interactie.

 

Deel je merk

Deel eenvoudig met belanghebbenden om

consistentie te garanderen.

 

CMS

Bewerk slim en snel de content in de

huisstijlgids.

 

HTML block integratie

 

 

Ontdek zelf hoe Marvia's Ditigale Huisstijlgids jouw bedrijf kan helpen

bij het tot leven brengen van je merk, het activeren van je gebruikers

en het garanderen van merkconsistentie.

 

De voordelen van de Digitale Huisstijlgids 

Key Features

Meer weten? 

Neem contact op Vraag demo aan
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