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1 | Stadsslogan en logo
Breda brengt het samen, dit is de stadsslogan
waarmee Breda zich profileert.
De stadsslogan is gebaseerd op de positionering
van Breda. Breda is een stad met een unieke
ligging, waar het goed werken en wonen is in een
groene en historische omgeving. En een stad waar
mensen elkaar ontmoeten en aandacht hebben
voor elkaar en hun omgeving. De positionering
wordt verbeeld met het nieuwe logo waar
iedereen zijn eigen invulling aan kan geven.
Een dynamische stad verdient
een dynamische identiteit.
De kruisen van het logo van Breda staan symbool
voor de verschillende kwaliteiten die keer op
keer worden samengebracht. Er zijn oneindig
veel mooie, onverwachte combinaties te maken.
Een logo vóór en door Breda, net zo veelzijdig en
dynamisch als Breda zelf.
Het beeldmerk en woordmerk vormen tezamen
het logo van Breda.

Logo
Beeldmerk; oneindig
veel variabele invullingen
die visualiseren wat in
Breda samengebracht
wordt

Woordmerk; één vaste basis

™ BREDA BRENGT HET SAMEN is als woord-beeldmerk gedeponeerd bij het Benelux-bureau voor de Intellectuele Eigendom,
oneigenlijk gebruik in strijd met de design en merkrichtlijnen is
niet toegestaan.
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2 | Design en merkrichtlijnen
Onderstaande richtlijnen waarborgen de kwaliteit
en de herkenbaarheid van het logo.
1.

Het beeld- en woordmerk worden altijd samen
als eenheid gebruikt.

2. De kruisen staan symbool voor wat Breda
samenbrengt. Bij het ontwerp is het samenbrengen van verschillende kwaliteiten het uitgangspunt. Kwaliteiten kunnen heel letterlijk of
juist conceptueel verbeeld worden. Denk hierbij vooral aan het doel en de communicatieve
waarde van het logo-ontwerp.
3.

De grootte en onderlinge verhouding van de
kruisen staat vast. Houd er ook rekening mee
dat het design van de kruisen op zowel grootals klein formaat gebruikt kan worden.

4. De typografie van ‘Breda brengt het samen’
staat vast.
5.

Zorg bij gebruik van fotografie dat de beelden
een hoge resolutie hebben, zodat het logo ook
op groot formaat gebruikt kan worden.

6. De kleur van de letters is altijd zwart.
Uitgewerkte voorbeelden van do’s en don’ts vind
je verderop in deze styleguide.
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3 | Logo stramien
Het stramien bestaat uit het beeldmerk met
variabele invulling en het woordmerk, als vaste
basis. Het beelmerk en woordmerk worden altijd
samen als eenheid gebruikt.
invulling 1

invulling 2

invulling 3

Variabele invullingen

Één vaste basis

Download

4 | Engelse versie
De Engelse versie is specifiek bedoeld voor interna
tionale toepassingen en internationale doelgroepen.

BRINGS IT TOGETHER
Download
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5 | Kleurgebruik
Samen geven we kleur aan Breda
Het beeldmerk is opgebouwd uit fullcolor kleuren en
het woordmerk is diepzwart.
Als er sprake is van mono print (1 kleur), dan kan het
gehele logo ook in egaal wit of egaal zwart worden
toegepast. Bepalend hierbij is altijd welke egale variant het beste contrasteert tegen de gebruikte achtergrond.

Full colour

Diepzwart

Diepzwart
CMYK:		
RGB:		
Hex:		
PMS:		

C:50 M:40
R:10
G:11
#0a0b09
zwart

Y:40
B:9

K:100

Logo omgezet
naar één kleur

Voorbeeldlogo
in diapositief
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6 | Do’s
Het dynamische logo verbeeldt telkens wat er
samen wordt gebracht in Breda. Dit zijn goede
voorbeelden van een aantal heel uiteenlopende
toepassingen:

Creativiteit, kleur en verbondenheid

Sport, gezondheid en mobiliteit

Schilder, Tatoeëerder, Visboer

Aanpassingsvermogen, ongedwongenheid en vrijzinnigheid

Business, pleasure en leisure

Maakbaarheid, constructiviteit en decorum

Leren, studeren en bivakkeren

Leuk, lekker en leerzaam
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7 | Don’ts
Ondanks alle creatieve vrijheid zijn er wel een aantal
richtlijnen om rekening mee te houden. Dit zijn voorbeelden van het Breda logo die niet zijn toegestaan:

Compositie
en formaat

De compositie van de kruisen mag niet afwijken.

Het formaat van de kruisen mag niet
worden gewijzigd t.o.v. het stramien.

De kruisen mogen niet gedraaid zijn.

Het woordmerk mag niet worden omgedraaid.

Font

BREDA
brengt het samen
De tekst mag niet uit een outline bestaan.

Het lettertype mag niet veranderen.
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brengt het samen

Ontwerp

Het logo mag niet op z’n kant worden gezet.

Er mag geen kleur gebruikt worden in de tekst.

De invulling van de kruisen mag
niet 3x exact hetzelfde zijn.

De invulling mag niet te ver buiten de kaders treden.

Het logo mag niet uit 2 kruisen bestaan.

De kruisen en typografie mogen geen
andere verhoudingen hebben.

Het logo mag niet met een donkere
achtergrond gebruikt worden.

De kruisen mogen geen aanstootgevende content bevatten.
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8 | Voorbeelden van endorsers
Hier zie je een aantal goede voorbeelden van gebruik
van het logo als ‘endorser’ binnen een andere huistijl.
Het logo wordt in principe altijd fullcolor gebruikt,
behalve als de huisstijl waar je mee werkt vraagt om
egaal witte of egaal zwarte logo’s.

Voorbeelden van posters voor evenementen.
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Voorbeelden van online toepassingen.
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9 | Download logo stramien

Samen zetten we
Breda op de kaart
1.

Download het Nederlandse en Engelse logo
stramien van Breda in png, jpg en ai bestand
als basis voor jouw ontwerp.

2.

Ontwerp jouw unieke Breda brengt het samen
logo.

3.

Inspireer anderen met jouw ontwerp en stuur
je logo naar info@bredabrengthetsamen.nl

BRINGS IT TOGETHER

Download
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