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Ontwerpers briefing

Lees de onderstaande adviezen en instructies voordat je begint met het 
ontwerpen van je Dunlop 2011 Art Car. Een goed begrip van het merk Dun-
lop en wat wij vinden dat het ontwerp tot uitdrukking moet brengen, zal je 
ontwerp ten goede komen en de kans op het verwezenlijken van je creatie 
JMW Ferrari 458 Italia GT in de 24 uur van Le Mans vergroten!

Het merk Dunlop

Wist je dat Dunlop de uitvinder is van de luchtband? Meer dan 120 jaar 
geleden zijn we begonnen met het maken van banden en we hebben altijd  
een voortrekkersrol gehad op het gebied van bandentechnologie. Wij maken 
onze banden voor enthousiaste bestuurders die weten dat een band een 
enorm verschil kan maken in de prestaties en wegligging van een auto.

Onze deelname in de autosport heeft ons gemaakt tot wat we nu zijn, een van 
de meest toonaangevende bandenfabrikanten in de wereld. We wonnen onze 
eerste race in 1902 en sindsdien hebben we een groot aantal Formule 1-titels 
vergaard en we houden het record in de 24 uur van Le Mans met 34 overwin-
ningen. Op dit moment participeren we in Toerwagen- en Endurance kam-
pioenschappen waarin we samenwerken met toonaangevende autofabrikant-
en en coureurs om ze te laten winnen en technologie te ontwikkelen waarvan 
onze klanten kunnen profiteren.

Wat maakt Dunlop banden zo speciaal? 
 
Dunlop banden zijn geliefd onder kundige en gepassioneerde automobilisten 
om hun eigenschap om de juiste respons van het wegdek te krijgen, waar-
door het gedrag van de auto beter te voorspellen is. Omdat dit soort automo-
bilisten meer plezier heeft in het actief besturen van een auto en omdat het 
coureurs in staat stelt sneller te rijden daar ze heel nauwkeurig kunnen aan-
voelen wanneer ze de limiet bereiken op het circuit. Deze unieke kwaliteiten 
van Dunlop banden komen tot uitdrukking in onze slogan;

Dunlop, Feel the Road.
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Ontwerp briefing

Wij vragen je een ontwerp te maken voor de JMW Ferrari 458 Italia GT die 
onze slogan ‘Feel the Road’ benadrukt. Je hebt daar grote vrijheid in, maar 
we willen wel dat je de volgende Dunlop kleuren gebruikt, zoals geel (pri-
maire kleur), zwart, wit en grijs (voor meer details zie de “Colours” sectie). 
Verder zul je de Algemene Voorwaarden (link naar T & C!) in acht moeten 
nemen en de ontwerpvoorschriften die hieronder worden getoond.

Voorschriften

 •Het Dunlop logo mag worden gebruikt, maar niet worden gewijzigd.

 •Het “Flying D”-logo (zie voorbeeld) kan worden gebruikt samen met het 
Dunlop woord logo of apart als een design element zo lang als zijn vorm 
niet wordt veranderd (voor meer details zie de sectie “logos”)

 •Alleen de witte gebieden op de carrosserie kunnen worden gebruikt voor 
het ontwerp, geen enkel ander deel van de auto kan worden bewerkt of 
gewijzigd.

 •De sponsor logo’s kunnen niet worden bewerkt, aangepast of op enige 
manier gewijzigd voor je ontwerp.

 •Het uiteindelijke ontwerp dient de sponsorlogo’s te bevatten zoals ze 
worden weergegeven op het sjabloon.

 •Er kunnen geen verdere logo’s of sponsors worden toegevoegd als 
onderdeel van het ontwerpproces.

 •De verplichte en sponsorstickers in het ontwerp sjabloon (de grijze 
vlakken) mogen niet worden gewijzigd, noch op enigerlei wijze anders 
worden gekleurd. Dit is om te voldoen aan regels van de race.
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Hoe beoordelen we je ontwerp?

Wij beoordelen de ontwerpen op de volgende onderdelen:

1. Of het ontwerp herkenbaar is als een Dunlop auto.

2. Hoe goed hij uitdrukking geeft aan onze slogan “Feel the Road”

3. Het onderscheidingsvermogen tijdens de race als de auto omringd 
is door andere racewagens. 

4. Het potentieel om een uniek ontwerp te worden dat de geschiedenis 
in gaat als een van de opvallendste raceauto’s. 

5. De haalbaarheid van het ontwerp op de JMW Ferrari 458 Italia GT.

Levering

Gelieve uw ontwerpen als jpg of pdf aan te leveren en controleer of het 
bestand niet groter is dan 500 KB.
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Het Dunlop logo

Als je het Dunlop-logo gebruikt, doe dat dan alleen zoals 
hier afgebeeld. Ontwerpen die het logo gebruiken in een 
gewijzigde of aangepaste vorm zullen niet worden voorge-
legd aan de jury.

Het Dunlop-logo wordt bij voorkeur geplaatst tegen een 
gele achtergrond, maar dit is niet verplicht.
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De “Flying D”

Voorbeeld van de “Flying D”. Dit logo kan gebruikt 
worden als een apart design element.
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Feel The Road Thumbprint

De “Feel the Road” Fingerprint geeft het unieke karakter 
van de Dunlop banden weer. Je mag dit logo in je ontwerp 
gebruiken, maar het is geen verplichting!
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Dunlop kleuren

De hoofdkleur van Dunlop is geel (Pantone 109 C, 10% magenta, 
100% geel); kijk a.u.b. naar de kleurproef op deze pagina.
De kleuren wit en zwart zijn secundaire kleuren die toegepast kunnen 
worden. Grijstinten kunnen worden gebruikt voor detaillering. Maar 
als je andere kleuren wilt gebruik dan is dat toegestaan!

RICHTLIJNEN

WIT

ROOD

c0 m100 y100 k0

Pantone
485c
485u

GRIJS

c0 m0 y0 k10 - c0 m0 y0 k90

Pantone
Cool Grey 1c - 11c
Cool Grey 1u - 11u

GEEL

c0 m10 y100 k0

Pantone
109c
109u

DIEP ZWART

c90 m90 y90 k100

Pantone
Black c
Black u

ZWART

c0 m0 y0 k100

Pantone
Process Black c
Process Black u

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%
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