
Brand Identity
Teijin Smart Safety



ACHTERGROND

In 2014 is binnen Teijin Aramid een aparte afdeling opgericht met insteek 
nieuwe markten/ producten te ontwikkelen. Deze afdeling heette Solution2.0 
en legde de nadruk op de ontwikkeling van oplossingen en niet op materialen. 
Solution2.0 streefde er met name naar om producten/ toepassingen te ontwikkelen 
met focus op de realisatie van meer veiligheid voor professionals werkzaam in 
heel gevaarlijke omstandigheden; brandweer, politie, leger maar ook binnen 
de industrie.



VRAAG AAN SKYBOX

Creëer allereerst een naam en vervolgens een identiteit 
waarmee deze afdeling van Teijin zich op meer eigenwijze 
maar bovenal ook ten behoeve het Teijin merk versterkend 
kan presenteren.



AANPAK

Onze aanpak typeerde zich in deze als een gefaseerde.
Allereerst was het zaak te doorgronden welke randvoorwaarden 
er van toepassing zijn tav het corporate merk. Daarnaast hebben 
we concreet de propositie van dit Teijin onderdeel ‘eigen’ gemaakt.

We hebben vervolgens middels een workshop met verschillende 
stakeholders de positionering aangescherpt alsmede een vertaling 
gemaakt naar onderscheidende merkwaarden. Hiermee hebben 
we een strategisch merkkader bepaald was om met juiste focus 
deze entiteit van naam te voorzien en vervolgens om de meer 
creatieve werkzaamheden op te kunnen starten.



IDENTITEIT

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



CORPORATE LOGO  VS  DIGITAL LOGO       

RESULTAAT NIEUW LOGOCORPORATE LOGO



IDENTITEIT

Ter ondersteuning van de identiteit hebben we 
een grafische vormentaal ontwikkeld waarmee we Teijin 
Smart Safety meer ‘eigenheid’ kunnen meegeven in de 
verschillende communicatie middelen, zowel offline als 
online.  

Deze vormentaal is ontleend aan het Teijin woordmerk 
(in het bijzonder de letter J).



DEEL VERGROTING UIT DE LETTER J 
VAN HET TEIJIN WOORDMERK

MASKER HET DYNAMISCH PATROON
NAAR EEN GEWENST EIND FORMAAT

BRAND ELEMENT

CREËR EEN DYNAMSICH PATROON MET 
DE LETTER J UIT HET TEIJIN WOORDMERK



IDENTITEIT

anuit de basis van het device hebben we diverse vormen 
ge traheerd waarmee vervolgens een aantal dynamische 
vormen zijn ontwikkeld. 

Deze vormen, voorzien van vernieuwd kleurens ectrum, 
tezamen hebben zich vertaald naar gevarieerde tem lates 
welke aan de basis staan van uitwerking naar diverse 
middelen.



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 
kleuren palet.

PRIMARY TEIJIN CHALLENGE RED

SECONDARY SLATE BLUE SECONDARY PETROL

SECONDARY TAUPE SECONDARY WARM GREY

SECONDARY TURKISCH GREEN SECONDARY PEACH - CORAL

SECONDARY PERU SECONDARY SHELL PINK

BLACK WHITE



TYPOGRAFIE

Door een meer gelaagd font gebruik binnen 
fonttype Myriad Pro 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.

Working 
together towards 
a safer society.

Myriad Pro
Bold     Semibold     Regular     Light



FOTOGRAFIE

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

Voor Teijin Smart Safety hebben we hiertoe de 
regelgeving gedefinieerd en deze vervolgens 
vertaald naar concrete fotografie. Zowel op merk 
als productniveau. Hiermee is een uitgebreide 
database aan zeer bruikbaar materiaal gecreëerd. 







Identity Framework
Teijin Smart Safety



LOGO KLEUR TYPOGRAFIE

BRAND ELEMENTFOTOGRAFIE FOTOGRAFIE



. BROCHURE

. ABRI / POSTER

. WEBSITE DESKTOP

. WEBSITE MOBILE

UITWERKING NAAR MIDDELEN
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