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Look & feel:

Bij deze website krijg je een relaxed en eigentijds gevoel. Je kan rustig
de tekst lezen. Deze site is een online database met veel zelfgeschreven verhalen zoals bijvoorbeeld fan-fictions, vaak lezen mensen in
hun vrije tijd. Dit gevoel wilt Wattpad ook geven met hun kleur en
lettertype gebruik.
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Bij deze website krijg je een pontaan en eigenzinnig gevoel. De
klant wilt graag makkelijk de oude vertrouwde HEMA-producten
online kunnen bekijken of bestellen. Het logo van HEMA is het juiste
formaat en heeft een prettige duidelijke kleur. HEMA gebruikt voornamelijk de basis kleuren zoals; rood, blauw en geel. Dit zie je ook
terug in hun producten.

Ook willen zijn mensen motiveren om energiek hun fantasie op de
loop te laten gaan en verhalen kunnen schrijven. Ook in dit deel
hebben zij hier rekening mee gehouden in hun lettertype en kleur
gebruik. Verder wat betreft beeldelementen is er beperkt gebruik van
gemaakt. Wattpad laat alleen de covers van de boeken zien en zijn/
haar eigen logo.
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De boek-covers en het logo zijn in een logische grote gebruikt. De
kleuren zijn echter erg verschillend, omdat elk boek een ander genre
kan zijn. Ik zelf vind de verhouding tussen tekst en beeld logisch en
prettig om te lezen. Er is echter veel wit aanwezig op de pagina, maar
in dit geval vind ik dat erg prettig met een boek uitzoeken. Het is hierdoor niet te druk op de pagina, zodat je goed kan focussen. De totaal
compositie is simpel en makkelijk te lezen.
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Lettertype 				

Verdana - Regular

Lettertype 				

Wat betreft typografie word er op de site in h1 het onderdeel h2 verstopt en daardoor zijn beide h1 & h2 de zelfde specificaties. Tussen
h1 & h2 en h3 is er echter wel verschil. De letters zijn speels, maar
toch makkelijk te lezen naar mijn mening. Door dat de regelafstand
wat groter is, is het ook sneller te lezen als het lange stukjes tekst zijn.
Het verschil tussen beeld en tekst is wel groot wat betreft verhouding.
Je kunt echt zien dat de afbeelding hoger in fe hierachie staat dan
de tekst voor de website makers van de HEMA website. Ook is bijna
heel de site wit op knoppen, afbeeldingen en typografie wit. Er wordt
dus veel wit gebruikt, als basis.
Zelf vind ik de site prettig om te lezen, maar is de verhouding tussen
h1 t/m h3 en beeld gebruik te groot. Dit zou ik zelf niet gebruiken
op een eventuele zelfgemaakte site. Het speelse lettertype past bijmijn karakter en ik denk dat het daarom ook voor mij prettig te lezen
is.
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De doelgroep is van alle leeftijden. Dit zullen voornamelijk volwassen zijn.
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Conclusie:

Bronnen:

Per website heb ik de look & feel en de specificaties geschreven in de lettertypes die in de site gebruikt worden voor zover dat kan. Na dat ik deze
drie lettertypes uitgepluist te hebben ben ik tot de conclusie gekomen dat
de website van HEMA mijn favoriet is. Het speelse lettertype past bij mijn
karakter en de platte tekst is prettig te lezen naar mijn mening. Ik vindt echter wel dat de “teksthiërarchie” niet echt logisch is. De corpsgrootte worden
niet juist gebruikt in de html en css. De meeste sites maken gebruik van een
lettertype met enkele back-up lettertypes voor als de originele niet ondersteunt word.
Zelf denk ik dat het gebruik van HEMA’s lettertype niet geschikt is voor de
print. Het lettertype is niet prettig te lezen op papier. Wat betreft tekstspecificaties blijft het onlogisch om samen te gebruiken in bijvoorbeeld een
artikel in de krant. Als ik deze wel zou gebruiken dan zou ik de specificaties
aanpassen. De corps grootte zal ik groter gebruiken dan het gebruikelijke,
omdat het zo klein niet te lezen valt. Ook zal ik grotere letterspatie en regelafstand gebruiken om het makkelijk leesbaar te maken.
Corpsgrootte: 12 pt
Letterspatie: 0 pt
Regelafstand: 14,4 pt

IKEA gebruikte voornamelijk “ Verdana” dit lettertype is makkelijk te vinden via “Adobe Typekit”.
Wattpad gebruikte vele verschillende lettertypes,
“Source Sans Pro” was de meest gebruikte. Ook
deze was via “Adobe Typekit” te vinden.
Wat HEMA betreft is het haast onmogelijk het lettertype te vinden. HEMA heeft namelijk zijn eigen lettertype gecreëerd genaamd “FuturaHEMAProOT”.
Er zijn echter wel soortgelijke lettertypes te vinden.
Zoals: “Futura PT” en daar de vele varianten van
en ook deze was via “Adobe Typekit” te vinden.

