
Welkom bij  
Brand Matters
Creatives

Bureaupresentatie

zien we   je snel?



Hey ondernemer!  

Klaar om 
werk te 
maken van  
je merk?
Hoe kan je hier nu eigenlijk nee op zeggen? Je hebt deze bureau
presentatie niet voor niets gedownload. Je hebt interesse in ons werk  
en onze aanpak, en dat zegt dat je klaar bent om stappen te gaan 
maken, maar je hebt dat laatste zetje nodig.
 
Laten we onszelf dus even voorstellen. Wij zijn Brand Matters Creatives. 
Wij bouwen voor (en samen met) gedreven ondernemers aan krachtige 
merken. Wij helpen je bij het vinden van je unieke plek in de markt en 
ontwerpen merkidentiteiten die aansluiten bij je doelgroep. 

In deze download vertellen we meer over ons proces, en leggen we aan 
de hand van twee cases uit wat we voor merken kunnen betekenen.



Onze methode kun je zien als een formule:

merkstrategie + ontwerp = resultaat

Binnen Brand Matters hebben we de visie dat we met elkaar 
pas een sterk resultaat voor je kunnen behalen met een goed 
neergezette strategie en een bijpassend design. Het één kan 
niet zonder het ander. Klop je bij ons aan voor het ontwerp van 
een flyer dan zullen we eerst de vraag stellen: “moet het wel 
een flyer zijn”? 
Het antwoord op die vraag (en vele andere vragen) achterhalen 
we tijdens onze merksessies. Een goede strategie zorgt ervoor 
dat we efficiënt kunnen bouwen aan jouw merk! Voor een 
doeltreffend en betekenisvol resultaat.

De Brand  
Matters  
Methode
merkstrategie / ontwerp  / resultaat



Het fundament  
van een sterk merk

Merkstrategie 

Iedereen weet dat je geen huis moet bouwen op zand. 
Een stevig fundament is cruciaal. Voor het bouwen van een 
merk geldt hetzelfde. Hoe kun je een sterk merk bouwen, 
zonder te weten wat je visie is? Zonder zicht te hebben op je 
bedrijfsdoelen, je ideale klant en je positionering ten opzichte 
van je concurrentie?

In een aantal inspirerende merksessies gaan we op zoek naar 
de antwoorden. Dit biedt verrassende inzichten die je bewust, 
en onbewust meeneemt in de (op)bouw van je merk. 

Neem vooral (een deel van) je team mee. Zo worden je 
medewerkers mede verantwoordelijk voor het proces en 
wordt jouw merk van binnenuit gedragen.



De merksessies geven onze vormgevers inspiratie om mee aan de slag 
gaan. De eerste vertaling van woord naar beeld is het moodboard. 
Hierin komen kleurgebruik, fotografie, typografie en stijlelementen 
samen en worden ze samengesmolten tot één geheel. In dit deel van 
het traject wordt ook je belangrijkste uithangbord ontworpen: het logo. 
Samen vormen ze de nieuwe visuele identiteit van jouw merk! Het is 
belangrijk dat deze stijl jou aanspreekt, maar nog veel belangrijker, dat 
het aansluit bij je doelgroep. 

Strategieplan  
omgezet in  
beelden 

Ontwerp



Laat het de  
wereld zien!

Resultaat

Hier komt alles samen. Strategie en ontwerp worden gecombineerd  
in de communicatiemiddelen die nodig zijn om jouw bedrijfsdoelen 
werkelijkheid te laten worden. Welke middelen dit zijn, hangt af van  
de doelen die we samen hebben bepaald.   
Wil je meer regionale naamsbekend heid? Dan is een advertentie en 
billboardcampagne wellicht een goede optie. Als je op zoek bent naar 
nieuwe medewerkers, zullen we zeker de mogelijkheden van een social 
mediacampagne onderzoeken. Meer omzet? Dan adviseren we wellicht 
een goede website met duidelijke nadruk op SEO. Een combinatie van 
middelen is hier natuurlijk niet uitgesloten. 

Maar los van de middelen is het resultaat ook dat wij als Brand Matters 
graag met je in contact blijven, zodat we je blijvend kunnen adviseren 
bij je groei van je merk. Een ondernemer en merk zijn immers nooit 
uitgegroeid!



Trajecten 
waar we 
trots op zijn

We zijn trots op elk traject dat we aanpakken. We genieten van 
de groei die we zien bij ondernemers, hun team en hun bedrijf. 
Aan de hand van twee voorbeelden maak je kennis met onze 
maatwerktrajecten. 

Benieuwd naar meer cases? Op onze website vind je meer 
inspiratie. Als je daar toch bent, plan dan meteen een afspraak in, 
dan laten we je live onze nieuwste projecten zien. Krijg je er ook 
nog een goede kop koffie bij.

Van A tot Z

CASE 1  /  Praktijk Memo
Teamgedragen werken aan een nieuwe huiselijke uitstraling

CASE 2  /  Fruitify
Een nieuwe naam, een eigen positionering

http://www.brandmatters.nl/cases


Praktijk 
Memo

Case 1

Teamgedragen werken aan een 
nieuwe huiselijke uitstraling



Case 1 / Praktijk Memo

Praktijk Memo is een snel gegroeide, kleinschalige praktijk voor 
geestelijke gezondheidszorg voor jongeren, jongvolwassenen 
en volwassenen. Samen met hun omgeving werken cliënten 
aan passende zorg. Daarbij gaan ze uit van hun eigen kracht en 
mogelijkheden.  
 
In de snelle groei van Praktijk Memo is er weinig tijd en aandacht 
geweest voor hun eigen merkpositie. Ze voelden echter aan alles 
dat het merk ‘Memo’ aandacht nodig had. Voor de stabiliteit van 
de organisatie, duidelijkheid naar samenwerkingspartners en 
cliënten én ter verbinding van het team.

Het voormalige logo

De vraag van praktijk Memo

Hoe zorgen wij voor  
een stabiele positie in 
de regionale zorgmarkt?  
Hoe trekken we de  
juiste mensen aan en 
behouden we die?



Case 1 / Praktijk Memo

/ strategiesessie  

/ teamsessies

/ inspiratiesessies

Stap 1 / Merkstrategie

Brand Matters is met Praktijk Memo terug gegaan 
naar de basis. Samen met het management én 
het team zochten we naar de antwoorden op 
fundamentele vragen. Waarom bestaat Praktijk 
Memo? Wat voor waarde willen ze toevoegen 
aan hun cliënten en de maatschappij? Voor wie 
willen ze werken en wat zijn bedrijfsdoelstellingen 
voor de toekomst? Door het team te betrekken 
ontstond een verbondenheid met het merk.

Strategie gedragen  
door het gehele team



P R A K T I J K 

MEMO

Nim fugit am ellaborerio endam ipsunt ut harum et, 

tectiis arum ium ent ditae sunt autatur sae eos et 

maximus ulluptaque destiorit occuptate endam faceper 

sperro dolupic tiuntius vellabo. Nimoluptur?

Laagdrempelig
Ate etur, ut earuptas que eum dia velit asit faccab ipsae as cus sunt ex 

eum unt moluptaturio comnit entiamus, cum quod que nonectemquis 

corehentiam conlorpossus eos voluptiscia cum re ellorendi as ento ilis 

eturibe rrumetur volsequi solciis im si dolorpossus eos voluptiscia cum 

re ellorendi as ento ilis eturibe rrumetur volorem rem que sundi oditiun 

tiatect empore nat atur? 

Praktijk 
MEMO 

FOTOGRAFIE

Case 1 / Praktijk Memo

FOTOGRAFIE

Stap 2 /Identity

Een logo  
met betekenis
Vanuit hun merkverhaal ontwikkelden we een professionele en 
persoonlijke ‘brand Identity’. Deze sterke eigen uitstraling past 
bij de organisatie en vormt de stabiele basis voor het nieuwe, 
huiselijke merk van Praktijk Memo.



informatiemap

Case 1 / Praktijk Memo

Stap 3 / Resultaat

De middelen  
maken het merk
Okee, de basis staat. En dan? Brand Matters ondersteunt Praktijk 
Memo bij strategische communicatievraagstukken. Stap voor stap 
werken we aan verdere doorvoering van de nieuwe stijl en bekijken 
we keer op keer hoe we hun unieke verhaal goed overbrengen 
naar de samenwerkingspartners, cliënten én medewerkers. Dit 
doen we onder andere door middel van: social campagnes, interne 
nieuwsbrieven, belettering, brochures en de website.



JONGEREN /  
GEZIN 
POST 1

NIEUW  

LOGO! 

Jouw  
verhaal,

jouw  
kracht!

Praktijk Memo
www.praktijk-memo.nl
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brochure socials

Case 1 / Praktijk Memo



Peter Steenkist
Eigenaar Praktijk Memo

Doordat we met  
het hele team hebben 
gewerkt aan de nieuwe 
uitstraling van Praktijk 
Memo, is er nu ook 
meer verbondenheid 
en enthousiasme in de 
organisatie.

Case 1 / Praktijk Memo



Fruitify
Experts

Case 2

Een nieuwe naam,
een eigen positionering

Bekijk de animatie

Case 2 / Fruitify Experts



Het voormalige logo

Case 2 / Fruitify Experts

Fruitify Experts (voorheen HDG services) levert kwaliteitscontrole 
van fruit dat van over de hele wereld naar Europa wordt verscheept. 
Voor zowel producenten als importeurs van fruit zorgen zij voor  
een grondige keuring bij aankomst in de Nederlandse havens.  
Na goedkeuring wordt het fruit verder gedistribueerd binnen 
Europa, met als bestemming o.a. supermarkten en uiteindelijk de 
consument. Fruitify Experts is de ogen van de klant!

HDG services is een onderdeel van de HDG Survey Group. Binnen 
deze groep concurreren ze met HDG Rotterdam, die deels dezelfde 
diensten aanbieden. Dit was verwarrend voor de klanten, waardoor 
de behoefte bij HDG Services ontstond om zich duidelijker te 
onderscheiden. Voor de stabiliteit van het merk in de markt, voor de 
duidelijkheid in de organisatie én ter verbinding van het team. 

De vraag van Fruitify Experts

Hoe onderscheid je  
jouw merk van een 
concurrerend merk  
binnen dezelfde  
organisatie? 



Case 2 / Fruitify Experts

/ strategiesessie  

/ naamsessie

Stap 1 / Merkstrategie

Brand Matters is met Fruitify Experts op zoek 
gegaan naar hun merkpersoonlijkheid. Samen met 
het management én het team zochten we naar de 
antwoorden op fundamentele vragen. Waarom 
bestaat HDG services? Wat voor waarde willen ze 
toevoegen voor hun klanten en de organisatie? 
Wat willen ze uitstralen? En belangrijk: wie is 
de ideale klant? Vanuit deze strategische sessie 
op managementniveau, zijn we daarna in een 
inspirerende sessie met het hele team op locatie op 
zoek gegaan naar dé ideale nieuwe naam. 

Een nieuwe naam, op handen 
gedragen door het team



Case 2 / Fruitify ExpertsCase 2 / Fruitify Experts

Stap 2 /Identity

Strategische betekenis  
in het logo
Vanuit hun merkverhaal en met de nieuwe naam op zak ontwikkelden 
we een professionele en persoonlijke ‘Brand Identity’. We ontworpen 
een sterke uitstraling en logo passend bij de organisatie. Een stabiele 
basis voor de nieuwe, onderscheidende en professionele sfeer van 
Fruitify Experts. De voor hen belangrijke thema’s ‘fruit’, ‘kwaliteit’ en 
‘wij zijn de ogen van de klant’ zijn hier in terug te vinden.



Case 2 / Fruitify Experts

Stap 3 / Resultaat

Laat 
jezelf zien
Okee, een nieuwe naam, een aansprekende uitstraling. En dan? 
Brand Matters ondersteunt Fruitify Experts bij strategische 
communicatievraagstukken. Stap voor stap werken we aan verdere 
doorvoering van de nieuwe stijl en ook nu nog bekijken we keer op 
keer hoe we hun unieke verhaal goed over blijven brengen naar hun 
klanten. Dit doen we onder andere door middel van: nieuwsbrieven, 
jubileumcampagne en een bedrijfsvideo. 



Case 2 / Fruitify Experts



Leander van Bellen
Managing director

We zijn met Brand 
Matters een mooie 
uitdraging aangegaan. 
Het resultaat is dat 
we nu met een goede 
naam sterk in de  
markt staan!

Case 2 / Fruitify Experts



Ons compacte team is, evenals onze klantenkring, prettig 

divers. Het is een mooie mix van merkstrategen, ontwerpers 

& projectmanagers. Door onze compacte samenstelling,  

ken jij ons allemaal en wij jou.

Per klant stellen we het beste team samen voor een 

optimaal resultaat. Dit geldt ook voor ons netwerk van 

fotografen, copywriters, illustratoren, webbouwers en online 

marketeers, etcetera. Samen maken we jouw merk sterker!

Een 
krachtig
team

Chantal van Alebeek

Marthy Mourits

Sven van Kaam

Ronald de Crom

Niels Heijboer

Yvonne Mourits



Ben je geïnspireerd en wil je aan  
de slag? Bel dan Yvonne op 0164 728 108, 
dan plannen we een afspraak in.
We horen graag jouw verhaal.
 
Let’s build your brand!

We zijn  
benieuwd  
naar jouw  
verhaal

Yvonne Mourits


