Stappenkaart

Het medische post-logo: zo
herkennen we medische post

Met het medische post-logo krijgt de medische post
extra aandacht
Medische post is niet zomaar post. In de envelop of envopak zit post
met belangrijke informatie. Soms kan er ook diagnostisch materiaal in
zitten dat bederfelijk is. De post heeft dan extra aandacht nodig. Met het
medische post-logo op de verpakking is de post herkenbaar en kunnen
we het de extra zorg geven die het nodig heeft.

Stap 1. Downloaden
Ga naar postnl.nl/medische-post en download het
drukwerkbestand van het medische post-logo. Het logo
bestaat uit een beeldmerk en een geblokte attentiebalk.

Medische post-logo

Stap 2. Plaatsen
• Laat het medische post-logo (en de geblokte

16 mm

attentiebalk toe) op de envelop of envopak drukken.

Gebruik bij voorkeur de kleur PMS 144 (oranje). Druk je

16 mm
Optie voor plaatsen
afzendergegevens

in 1 kleur? Gebruik dan zwart.
• Plaats het medische post-logo (zonder te schalen)

Frankeerzone
74 mm (b) bij
40 mm (h)

Extra optie
plaatsen
afzendergegevens

in de linkerbovenhoek van de envelop of envopak

Ruimte voor
adresgegevens

(hoogte 16 mm, afstand zijrand 16 mm, afstand

links bovenaan 'Leeg' als je een lege

Is het een draaikaartje? Zet dan
envelop stuurt.

bovenrand 6,3 mm).
• Gebruik bij voorkeur de horizontale attentiebalk
(aflopend).
• Gebruik je een frankeeraanduiding? Plaats deze dan
binnen de frankeerzone.
• Plaats het afzenderadres bij voorkeur op 1 regel op

Werktekening met afmetingen
Let op: bij het versturen naar een antwoordnummer is een medische
FIM-code verplicht.

de achterzijde van de envelop. Het eigen logo kun je
direct links onder of rechts naast het medische post-

Zie voor alle richtlijnen en voorbeelden postnl.nl/

logo plaatsen.

medische-post.
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Handleiding Medische Post-logo

Handleiding Medische Post-logo

Stap 3. Drukken en verzenden
Druk het medische post-logo op de envelop of envopak.
Zo is de medische post herkenbaar en krijgt het extra
aandacht.
Meer weten over medische post? Kijk op postnl.nl/
medische-post.

Naam
Straat 1
0000 AA Plaats

De uiteindelijke opmaak van de envelop
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