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ACHTERGROND

Medtrum is een Chinees bedrijf waarbij de founder zich ten doel heeft gesteld om het leven 
voor diabetici te vereenvoudigen. Dit omdat diabetes een chronische ziekte is die een behoorlijke 
impact heeft op het leven. Door ontwikkeling van allerhande vooruitstrevende devices, toepassingen 
gericht op het vereenvoudigen, minimaliseren van de impact van diabetes op iemands leven tracht 
Medtrum het verschil te maken. 

Extra uitdaging hierbij is dat veel med-tech wordt ontwikkeld door Europese instituten die pogen 
de markt te beheersen. Mee daarom had Medtrum behoefte aan een beleving die meer gewicht in 
de schaal legt jegens de concurrentie dit temeer dit op productniveau reeds het geval was.



VRAAG AAN SKYBOX

Optimaliseer de identiteit zodanig dat deze Medtrum in staat stelt haar potentieel te benutten. 
Wens hierbij was de verwezenlijking van een meer geloofwaardig, betrouwbaar, consistent 
maar ook disruptief branding waarmee Medtrum daadwerkelijk gezien zal worden. 
Bovenal door haar verschillende doelgroepen maar daarnaast ook door de concurrentie.



AANPAK

Onze aanpak t peerde zich in deze als een gefaseerde.
llereerst was het zaak te doorgronden welke randvoorwaarden 

er van toepassing zijn tav het corporate merk. aarnaast hebben we 
concreet de Medtrum propositie eigen  gemaakt.

We hebben vervolgens middels een workshop met verschillende 
stakeholders wereldwijd ondermeer de positionering aangescherpt 
alsmede een vertaling gemaakt naar onderscheidende 
merkwaarden. 

iermee hebben we een strategisch merkkader bepaald was om met 
juiste focus de creatieve werkzaamheden op te kunnen starten.



IDENTITEIT

Vervolgens hebben we in drie stappen; schets-, focus- en definitie fase 
een basis identiteit ontwikkeld welke gedragen aansluiting vond bij tevoren 
gesteld strategisch kader.



OUD LOGO VS NIEUW LOGO

NIEUW LOGOOUD LOGO



BRAND ELEMENT

Ter ondersteuning van de identiteit hebben we 
een grafische vormentaal ontwikkeld waarmee we 
Medtrum meer ‘eigenheid’ kunnen meegeven in 
de verschillende middelen welke zij hanteren; 
marketingcommunicatie tot en met product 
communicatie.  

Deze vormentaal is ontleend aan het feit dat 
Medtrum een flexibel, geschakeld 
productportfolio heeft weten te creëren welke op 
veel wijzen vallen te combineren met elkaar. 



KLEUR

Naast de basisvorm zoals tot uiting gebracht 
in woordmerk en het device, hebben we ook 
de kleuren gestoeld op eerder gedefinieerde 
kernwaarden en dit vertaald naar bijgaand palet.

PRIMARY SEAGREEN SECONDARY AQUA MARINE BLUE

SECONDARY DESSERT RED SECONDARY WHEAT

SECONDARY STEEL BLUE SECONDARY SLATE GREEN

BLACK WHITE



TYPOGRAFIE

Door een meer gelaagd font gebruik binnen 
fonttype Open Sans familie toe te passen hebben 
we het accent in copy opmaak verlegd naar een 
meer dynamisch en expressief niveau. Dit komt 
de zichtbaarheid en herkenbaarheid ten goede.

Simplifying
diabetes.

Open Sans
Bold     Semibold     Regular     Light



FOTOGRAFIE

otografie is een belangrijk onderdeel waarmee 
binnen een pallet aan middelen uiting kan worden 
gegeven van het eigen merk karakter. 

oor Medtrum hebben we hiertoe de regelgeving 
gedefinieerd en deze vervolgens vertaald naar 
concrete fotografie. 

owel op merk en productniveau waarmee een 
flinke database aan zeer bruikbaar materiaal is 
gecre erd. 
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