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UITGESTREKT GEBIED
VAN WAD TOT STAD

WEIDS
STEDELIJK

FRIES
SAAMHORIGHEID 

MIENSKIP

KENMERKEN GEBIED: KENMERKEN LOGO: UITGANSPUNTEN EN 
GEDACHTEN / IDEEËN 
VOOR HET LOGOVERBINDING

OPGEWEKT
AANMOEDIGEND

HERKENBAAR
POSITIEF
FLEXIBEL

ONDERSTEUNEND

Een LOGO welke verbinding geeft aan  
alle uitingen van het gebied. Een doorkijkje 
geeft aan alles wat het gebied te bieden 
heeft. Herkenbaar is voor de branche en 
positieviteit uitstraald. Flexibel is in te 
zetten in veel kleurvarianten passend bij 
de regio's en tegelijkertijd aanmoedigd om 
door de branche het beste en het mooiste 
uit dit gebied te halen en te presenteren.

Een logo welke in eerste instantie  
ondersteunend wordt ingezet, maar wel  
de branche prikkelt en richting geeft.

THEMA NOARDWEST
BRANCHE TOERISME
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Logo opzet in 4 kleuren
Taupe: cultuur/algemeen
Groen: weidse gebied
Blauw: water
Magenta: stedelijk gebied
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Presentatie gericht op 
bepaald gebied of uitgelicht 
item als een doorkijkje. 

Herkenbaar en betrokken bij 
het betreffende item.

Door telkens een andere 
afbeelding te kiezen laat je 
zien hoe weids en hoe divers 
het gebied is en wat het 

te bieden heeft.

Brochure met uitleg  
over de stichting

visitekaartjes

Huisstijl-items


