
Brand Identity
Soyuz Coffee roasting 



ACHTERGROND

Soyuz Coffee roasting is een Russische koffie producent welke zich 
heeft toegelegd op de ontwikkeling van hoge kwaliteit Specialty 
Coffee voor de Russische markt. Dit doen ze middels een drietal 
koffiemerken welke allen een heel specifieke doelgroep aanspreken.



VRAAG AAN SKYBOX

Creëer een identiteit waarmee Soyuz Coffee Roasting wordt 
gepresenteerd als de vooruitstrevende, hoge kwaliteit nastrevende, 
internationaal opererende koffie producent die zij is. 



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 Soyuz’ propositie ‘eigen’ gemaakt.

We hebben vervolgens eigen merkwaarden gecreëerd voor Soyuz 
Coffee Roasting 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

Ter ondersteuning van de identiteit hebben we een 
heel iconische grafische vormentaal ontwikkeld 
welke het doel dient om Soyuz Coffee Roasting 
als merk op heel eigenwijze vorm te geven. 
Zodanig dat dit bijdraagt aan herkenbaarheid.



BRAND ELEMENT

Met het gecreëerde device als basis hebben we de 
diverse vormen opgenomen en vertaald naar een 
vormentaal welke het mogelijk maakt om de 
identiteit gelaagd van fundament te voorzien. 



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.

KLEUR

LIGHT PETROL
CMYK 75 - 26 - 30 - 6
HEX# 388FA2

BLACK WHITE

SANDY YELLOW
CMYK 0 - 32 - 84 - 0
HEX# FAB43D 

LIGHT SALMON
CMYK 0 - 47 - 41 - 0
HEX# F4A18D

LIGHT CORAL
CMYK 4 - 75 - 63 - 0
HEX# E55D53

DIM PURPLE
CMYK 56 - 66 - 38 - 29
HEX# 6D5164

ORIGIN CADET GREEN
CMYK 65 - 20 - 60 - 4
HEX# 639C79

LIGHT STEEL BLUE
CMYK 51 - 25 - 0 - 0
HEX# 89ADDC

TAN
CMYK 17 - 33 - 45 - 4
HEX# D3AC8C



TYPOGRAFIE

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

FUTURA PT

COFFEE
TYPO

#12Font family

BOLD DEMI MEDIUM BOOK LIGHT



VISUELE UITLEG VAN DATA

Koffie en dan met name verpakkingen zijn voorzien 
van veel informatie. Informatie over de boon, de 
smaak, houdbaarheid etc. 

Om deze informatie op een visueel aantrekkelijke 
en meer toegankelijke wijze te presenteren hebben 
we een eigen iconen set ontwikkeld.



FOTOGRAFIE

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

Ten behoeve Soyuz Coffee Roasting hebben we 
hiertoe regelgeving opgesteld om daarmee te 
komen tot de wenselijke ‘eigenheid’ in beeldtaal, 
een die tevens aansluit bij de overige huisstijl 
elementen.





Identity Framework
Soyuz Coffee roasting 



LOGO KLEUR TYPOGRAFIE

FUTURA PT

Font family

BOLD DEMI MEDIUM BOOK LIGHT

FOTOGRAFIE



1. WEBSITE

2. BILLBOARD

3. BROCHURE

4. MAGAZINE ADVERTENTIE

5. WEBSITE

6. SOCIAL MEDIA

UITWERKING NAAR MIDDELEN
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