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ACHTERGROND

Xsens vindt haar oorsprong in 2000 bij twee studenten, beiden afgestudeerd aan de Universiteit Twente. 
Geïnspireerd door de mogelijkheden van kleine bewegingssensoren voor het meten van de prestaties van 
atleten, specialiseerden zij zich in sensortechnologieën. Hiermee was Xsens als bedrijf geboren en al snel 
lanceerde Xsens haar eerste meetunit die werd gebruikt voor het meten van menselijke bewegingen en 
industriële toepassingen. 

Nu, 20 jaar verder, is Xsens wereldwijd bekend om haar producten voor bewegingsregistratie en 
bewegingsregistratie met de beste prestaties, uitstekende kwaliteit en hoog gebruiksgemak.



VRAAG AAN SKYBOX

Creëer een passende branding voor Xsens. Hierbij was enig behoud voor de oude branding 
wenselijk maar bovenal diende de nieuwe branding vooral aan te sluiten bij Xsens anno  en verder.



AANPAK

Onze aanpak typeerde zich als een gefaseerde. Allereerst was het zaak te 
doorgronden welke randvoorwaarden er van toepassing waren tav de oude 
branding. Daarnaast hebben we concreet de propositie van Xsens anno 2020 
eigen  gemaakt.

e hebben vervolgens middels een workshop met verschillende stakeholders 
uit de organisatie de positionering aangescherpt alsmede een vertaling 
gemaakt naar onderscheidende en bovenal t perende merkwaarden. 
Hiermee hebben we een strategisch merkkader bepaald waarmee gericht 
gestart kon worden met de creatieve werkzaamheden.



IDENTITEIT

In drie stappen; schets-, focus- en definitie fase is een basis identiteit 
ontwikkeld welke een binnen de organisatie ‘gedragen’ aansluiting.



OUD LOGO VS NIEUW LOGO

NIEUW LOGOOUD LOGO



IDENTITEIT / BRAND ELEMENT

Ter ondersteuning van de identiteit hebben 
we een grafische vormentaal ontwikkeld waarmee 
we Xsens meer eigenheid  kunnen meegeven in de 
verschillende middelen welke gehanteerd worden 
van marketingcommunicatie tot en met product 
communicatie. eze vormentaal is ontleend aan het 
woordmerk waarin we concreet beweging  hebben 
gevisualiseerd.

eze vormen voorzien van vernieuwd 
kleurenspectrum tezamen hebben zich vertaald naar 
een aantal gevarieerde templates.



BRAND ELEMENT



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 een heel 
eigen kleur palet.

PRIMARY LIFGHT BLUE

SECONDARY CORAL SECONDARY NIGHT BLUE

SECONDARY CLOUD GREY SECONDARY SHELL GRAY

BLACK WHITE



TYPOGRAFIE

Door een meer gelaagd font gebruik binnen de 
Cairo en Montserrat font families toe te passen 
hebben we het accent in copy opmaak verlegd 
naar een meer dynamisch, iconisch maar bovenal 
professioneel niveau. Dit komt de zichtbaarheid 
en herkenbaarheid ten goede.

3D Motion
Tracking

Montserat
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 Xsens hebben we hiertoe de regelgeving 
gedefinieerd en deze vertaald naar concrete 
fotografie. owel op merk als productniveau. 

Hiermee is een uitgebreide database aan zeer 
bruikbaar materiaal gecreëerd. 







Identity Framework
XSENS



LOGO KLEUR

BRAND ELEMENTFOTOGRAFIE FOTOGRAFIE

TYPOGRAFIE



1. ABRI / POSTER

2. BROCHURE

3. VERPAKKING

4. WEBSITE

5. BRAND IMPRESSIE

UITWERKING NAAR MIDDELEN
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