
GEMEENTE SCHILDE 

STRAAT IN HET VIZIER



KEUZES 
IN CO-CREATIE

Stijlrichting 
Omgeven door kleur 

Naam 
Schilde Natuurlijk 
 
Beeldmerk 
Woordmerk zonder toevoegingen



         OMGEVEN DOOR KLEURStijl

De ondernemers in Schilde en ’s Gravenwezel zijn passievol. Ze geven kleur aan hun winkels  
en etablissementen. Ook de kleurrijke omgeving in het groen vraagt om geen extra 
toevoegingen. Met deze ingetogen branding benadrukken we dat we al omgeven zijn met 
kleur. 





SCHILDE NATUURLIJK



SCHILDE NATUURLIJK.



TOEPASSING 
MULTI-LOGO
Omgeven door kleur betekent dat de handelaren, hun producten 
en de omgeving Schilde al van kleur voorzien. Dit betekent ook dat 
we niet één logo ontwikkelen maar een multi-logo.  
 
Een logo dat meerdere verschijningsvormen kent maar wel steeds 
herkenbaar dezelfde afzender heeft. 
 
Dit geeft alle handelaren de vrijheid om zelf met het logo aan de 
slag te gaan met behoud van één duidelijke afzender. 
 
De activiteit staat altijd centraal. Daarom (de activiteit) ga je naar 
Schilde natuurlijk. Handelaren en initiatiefnemers kunnen zo hun 
eigen logo ontwikkelen. 
 
Uiteraard starten we met een basis set van de meest populaire 
activiteiten. We stellen die samen met het Straatplatform op. 

 



TAS KOFFIE

OP TERRAS

IN STIJL

TOF FEEST

PLUS COOL

CHIC BOETIEK

NU SOLDEN

SCHILDE NATUURLIJK.



























PREFAB 
MATERIALEN

Materialen die direct gebruikt kunnen worden. 
Zowel digitaal als in print. 
 
- logoset (8 activiteiten) 
- etalage stickers 
- letter sjablonen 
- social post grid 

 



FREEFORM 
MATERIALEN
In Schilde kunnen handelaren en 
ondernemers zelf hun campagne aanmaken 
en hiermee materialen vervaardigen. 
 
Hiermee geven ze zelf kleur aan Straat in het 
vizier. We tonen hiermee de diversiteit die 
Schilde heeft. Maar garanderen wel de 
uniformiteit.  
 
Het grote voordeel is dat hiermee de 
creativiteit wordt geprikkeld.  
 

 



SCHILDE 
CAMPAGNE GENERATOR

1.  Ga naar de campagne website 
2. Type je activiteit of festiviteit 
3. Maak je eigen logo 
4. Download de RGB of CMYK versie, of 
5. Bestel direct je materialen  
 
of kies uit de beschikbare prefab campagne 
materialen. 

 

Vul hier jouw activiteit in 

Voorvertoning 

Straat f

E-mailadres 

Naam 

Rijksregister nummer 

STRAAT
F



 THANK YOU! 

EXPERIENCE 
BUILDS 
CONVERSION


