
CMYK: 82/100/0/12
CMYK METALLIC: 82/100/0/12
RGB: 79/38/131

pantone
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CMYK: 63/5/100/0
CMYK METALLIC: 55/0/95/0
RGB: 108/181/69

pantone
369 C / 376 U 94% blaCk 65% blaCk
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Always reserve a cleared area around the logo.
Reserveer altijd een lege ruimte rondom het logo.

Brand name (Plagron + dot) and pay-off (glorious green) are used together on a white background.
Merk (Plagron + punt) en pay-off (glorious green) worden altijd samen gebruikt op een witte achtergrond.

When only a dark background is used, always use the logo above. 
Bij een donkere achtergrond gebruik dan bovenstaande logo.

Don’t stretch the logo.
Rek nooit het logo uit.

Brand name and pay-off must be clearly legible always.
Merk en pay-off moeten altijd duidelijk leesbaar zijn.

When only black is used, always use the logo above. 
Als er alleen zwart wordt gebruikt, gebruik dan altijd dit bovenstaande logo.

 How to use the logo of Plagron?

Plagron is a registered trademark and registrated brand of Bertels B.V. Using the logo without approval from 
Plagron is not allowed. Plagron is always open to discuss promotional activities in which his name or logo is used. 
To avoid any misunderstandings about how to use the logo, Plagron created some do’s and don’ts.

Do’s and don’ts when using the logo of Plagron: 

•	 “Plagron”	and	“glorious	green”	are	never	translated	into	another	language
•	 Brand	name	(Plagron	+	dot)	and	pay-off	(glorious	green)	are	used	together	on	a	white	background
•	 The	logo	of	Plagon	has	a	unique	design	and	font	and	can’t	be	(re)created	on	own	initiative
•	 Minimal	measurement	of	the	logo	is	30	mm	(w)	and	9.25	mm	(h)

Plagron values initiatives of dealers which bring positive attention 
to the brand. Pass it on! 

 Hoe mag het logo van Plagron gebruikt worden?

Plagron is een geregistreerde handelsnaam en een geregistreerd merk van Bertels B.V. Het logo gebruiken zonder 
toestemming van Plagron is niet toegestaan. Plagron wil altijd meedenken over een samenwerking met promo-
tionele activiteiten waarbij zijn merknaam of logo wordt gebruikt. Om misverstanden te voorkomen over het 
gebruik van het logo, heeft Plagron enkele do’s and don’ts opgesteld.

Do’s and don’ts bij het gebruik van het logo van Plagron: 

•	 “Plagron”	en	“glorious	green”	mogen	nooit	vertaald	worden	in	een	andere	taal
•	 Merk	(Plagron	+	punt)	en	pay-off	(glorious	green)	worden	altijd	samen	gebruikt	op	een	witte	achtergrond
•	 Het	logo	van	Plagon	heeft	een	uniek	design	en	lettertype	en	mag	niet	worden	nagemaakt	op	eigen	initiatief
•	 Minimale	grootte	van	het	logo	is	30	mm	(b)	and	9,25	mm	(h)

Plagron waardeert elk initiatief van een dealer om het merk positief 
onder de aandacht te brengen. Pass it on!
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