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ACHTERGROND

Hellebrekers is een hard groeiende technische dienstverlener welke zich 
in de achterliggende decennia na oprichting in 1971 ontwikkeld heeft tot 
een vooruitstrevend bedrijf met oog voor én markt trends maar zeer 
zeker ook voor haar mensen.

Hellebrekers staat voor oplossingen die ertoe doen, nu én in de 
toekomst. Daarom realiseert Hellebrekers voor haar klanten de techniek 
die hen helpt bij het realiseren van hun organisatiedoelstellingen. 

Als technisch dienstverlener is Hellebrekers gespecialiseerd in 
totaaloplossingen voor proces- en gebouwinstallaties. 



VRAAG AAN SKYBOX

re er een identiteit welke past bi Hellebrekers anno  en verder 
was de primaire opdracht. 

ecundair werd een e tra doel meegegeven  en wel om Hellebrekers 
als werkgeversmerk krachtiger vorm te geven waarmee Hellbrekers 
als werkgever interessanter, meer opvalt bij nieuw talent.



AANPAK

nze aanpak t peerde zich in deze als een gefaseerde. Allereerst 
was het zaak te doorgronden welke randvoorwaarden er van 
toepassing zijn tav het corporate merk maar ook het 
werkgeversmerk hebben we hierin betrokken. 

Daarnaast hebben we concreet de nieuwe propositie eigen  
gemaakt.

e hebben vervolgens eigen merkwaarden gecre erd voor 
Hellebrekers waarmee het strategisch kader bepaald was om met 
juiste focus de creatieve werkzaamheden op te 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 LOGO        OUD LOGO



BRAND ELEMENT

er ondersteuning van de identiteit hebben we een 
grafische vormentaal ontwikkeld waarmee de 
nieuwe identiteit meer eigenheid  wordt 
meegegeven. 

Aan de basis van deze vormentaal staat energie. 
Dit is feitelijk waar de core van de Hellebrekers 
dienstverlening op gebaseerd is  het in goede 
banen leiden  organiseren en structureren van 
energie. 

nergie hebben we vertaald naar een waterval als 
uitgangspunt genomen voor een  grafische vorm. 

oorzien van nieuw kleurenspectrum wordt 
hiermee een d namische vormentaal verkregen 
welke passend vertaald is naar diverse offline en 
online marketingmiddelen.





KLEUR

aast de basisvorm zoals tot uiting gebracht 
in woordmerk en het device, hebben we ook 
de kleuren gedefinieerd op eerder 
geformuleerde kernwaarden. 

Dit hebben we vertaald naar bijgaand palet.

GREEN
CMYK 75  0  80  0
HEX # 32AC5C

BLUE
CMYK 100  82  35  12
HEX # 1D3B69

FORREST
CMYK 88  40  59  42
HEX # 0F544F

PETROL
CMYK 100  55  35  12
HEX # 005A7C

GREY
CMYK 0  0  0  45
HEX # A8A8A7

MUSTARD
CMYK 21  60  88  11
HEX # BC6F2D

BLACK
CMYK 0  0  0  100
HEX # 1D1D1B

WHITE
CMYK 0  0  0  0
HEX # FFFFFF



TYPOGRAFIE

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

Myriad Pro

Water
Techniek

24Font family

Black 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 Hellebrekers hebben we hiertoe regelgeving 
opgesteld voor beeldgebruik waarmee wenselijke 
eigenheid  in beeldtaal wordt verkregen.





Identity Framework
Hellebrekers



LOGO KLEUR TYPOGRAFIE

FOTOGRAFIE

Myriad Pro

Font family

Black Bold Semibold Regular Light
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