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Met een likje verf

Praxis krijgt een nieuw jasje! 
Al jaren is het de missie van onze organisatie om er te zijn voor de makers. 
Door ons grote assortiment, de toegewijde medewerkers en inspirerende 

communicatie laten we Nederland zien wat er allemaal mogelijk is als je zelf aan 
de slag gaat. Door Praxis weer een opfrisbeurt te geven, zal ook onze visuele 

kant deze missie benadrukken. Dit met als doel dat iedereen straks weet dat de 
makers bij ons aan het juiste adres zijn.

Wat betekent dit?
Wij gaan onze uitstraling veranderen. Dat betekent een gloednieuw logo, andere 

kleuren en een andere stijl op de website en andere communicatiemiddelen. 
Hierbij wordt de kracht van het merk zelf natuurlijk in zijn waarde gelaten. We 

zijn immers trots op de kracht van onze naam: Praxis.

Brandbook
Dit rapport is bedoeld om jullie voor te stellen aan de nieuwe visuele identiteit 

van Praxis. In het Brandbook worden alle aspecten toegelicht en ter illustratie een 
touchpoint getoond. Ten slotte volgt een advies gericht aan het management. Dit 
advies gaat over het begeleiden van de overgang van de oude visuele identiteit 

naar de nieuwe uitstraling.

Dit ontwerp is het resultaat van een samenwerking tussen de Hogeschool van Amsterdam, Praxis en 

Celeste Dorigo. Het komt voort uit een Brand brief en een Creative brief. Voor meer informatie kan 

contact op worden genomen met het management van Praxis.
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Brandbook

Brandbook



Belofte

Praxis is er voor de makers. De organisatie biedt alles dat de klant nodig heeft 
om zelf aan de slag te gaan en moedigt iedereen aan om een eigen draai te 

geven aan hun creaties.

Doel

Met deze visuele identiteit zet Praxis scherper aan op haar positionering. Het 
benadrukt de voordelen van zelf maken. Dit met als doel dat iedereen begint met 

nieuwe projecten en zijn creativiteit erop loslaat. 

Brand brief

Deze nieuwe visuele identiteit beantwoordt de opdracht uit de Brand brief. 
De identiteit is relevant en onderscheidend en sluit aan bij de aangescherpte 

positionering van Praxis. De veranderingen zullen de positionering benadrukken. 
Dit is mogelijk binnen het budget en de tijdsplanning aangegeven in de Brand 

brief.

Creative brief
In de Creative brief laat de organisatie een duidelijke visie zien voor de nieuwe 
uitstraing van Praxis. De waarneembare kenmerken van Praxis waren duidelijk 

omschreven en deze zelfde sfeer is in stand gebleven in het ontwerp. 



Strategie

Authentiek
De belofte is authentiek, net als de nieuwe visuele identiteit. Praxis staat klaar 

voor de makers en dat is altijd zo geweest. De nieuwe uitstraling spitst toe op de 
creatieve ruimte voor de makers en de inspirerende bijdrage die Praxis levert.

Aantrekkelijk
Door de materiaalkeuze en afwerking straalt Praxis stijl uit. Deze is afgestemd 
met de hedendaagse mode op het gebied van interieur en exterieur styling. Een 
voorbeeld is de populariteit van steigerhout. De letters van het logo en andere 
fysieke verschijningen van de visuele identiteit zijn professioneel afgewerkt en 

ogen als woonaccessoires.

Activerend
Doordat, onder andere, het logo gemaakt is van materialen die verkrijgbaar zijn 
in de winkels, nodigt het mensen uit. De visuele identiteit geeft weer hoeveel 
mogelijkheden er zijn om een project te personaliseren. Daarnaast geeft de 

beeldstijl weer waar kansen liggen. Een vergroeide tuin of oude stoelen kunnen 
met de juiste behandeling een tweede leven krijgen.



Afwijkend
De nieuwe uitstraling van Praxis wijkt af van de uitstraling van concurrenten. 

Dit blijkt onder andere uit de vergelijking tussen de verschillende logo’s. In deze 
vergelijking zijn de drie grootste concurrenten meegenoment.





Logo

Het belangrijkste aspect van het logo is de vorm. Daarbij spelen de vorm van 
de letters en de vorm die het materiaal toevoegd een rol. Dit logo is toepasbaar 

op veel verschillende manieren. De fysieke versie van het logo is gemaakt 
van materialen die Praxis verkoopt en de digitale vorm is gekleurd met deze 
materialen. Op deze manier kan het logo ook iets zeggen over de plek waar 
het hangt. De invulling van het logo kan bijvoorbeeld overeenkomen met de 

materialen uit het gangpad waar het bord boven hangt. In de logo’s op de vorige 
pagina is gebruik gemaakt van basismaterialen. Naast deze logo’s is er ruimte 
voor uitbreiding. Dit kan door gebruik te maken van verf of kleinere onderdelen 

zoals schroeven.

Toepassing
Het logo komt terug op alle touchpoints met de klant. Ze staan dus onder andere 

op verpakkingen, de website en op borden op het parkeerterrein en boven de 
gangpaden. Zoals eerder benoemd, de invulling hangt af van de locatie van het 

logo.



Lettertype

Blue Highway is het lettertype dat Praxis gebruikt voor de teksten. Het schreef-
loze en toegankelijke lettertype is perfect voor de korte alinea’s van Praxis. Het 
merk maakt weinig gebruik van woorden. Langere teksten komen voor in rappor-

ten en in de blogs. Deze zijn geschreven in Palatino. 
Het benadrukken van tekst, zoals bij koppen en knoppen, gebeurt door tekst dik 

te drukken of het formaat aan te passen.

Aa Bb Cc Dd Ee 

Ff Gg Hh Ii Jj  K k 

Ll Mm Nn Oo Pp 

Qq Rr Ss Tt Uu 

Vv Ww Xx Yy Zz



Kleur

De lichtgroene natuurkleur geeft Praxis een frisse en energieke uitstraling. 
Deze kleur speelt ook een belangrijke rol bij het trekken van de aandacht. Door 
blauw en grijs te te voegen blijft de uitstraling desondanks kalm en harmonieus. 
Daarnaast houdt het Praxis toegankelijk en geven de grijstinten ruimte voor een 

eigen invulling van de makers.



Beeld

De beelden maken brengen de kleuren. Wanneer Praxis kleur gebruikt, dan is dit 
meestal in de vorm van een afbeelding of een materiaal. De afbeelding stralen 

enegie en harmonie uit. Bijzondere materialen, details en contrasten komen 
in beeld. Onder dit contrast vallen ook onverfijnde bouwwerken en beelden. 
Dit benadrukt zowel de vrijheid als de mogelijkheden van de makers. Makers 

hebben de vrijheid om iets zo verfijnd of onverfijnd te maken als ze zelf willen, 
er bestaan vele versies van ‘mooi’. Andere makers zullen vervallenheid zien als 

uitnodiging om aan de slag te gaan.

* Op de website en in andere communicatie uitingen zijn op afbeeldingen vaak 
mensen te zien. Dit is in tegenstelling tot de afbeeldingen op het moodboard, 

deze tonen slechts de sfeer van de afbeeldingen. 





Touchpoints



Belofte
Praxis is er voor de makers, omdat ze begrijpen hoe leuk dat is. 

Doel
Een belangrijk touchpoint met de doelgroep is de gevel van de winkel. 

Praxisfilialen zijn vaak gevestigd op industrieterreinen of op woonboulevards. In 
deze omgeving moeten de grote filialen opvallen en de positionering uitstralen. 

Voor Praxis betekent dit dat de gevel moet uitstralen dat zij expert is in 
zelfgemaakt.

Brand Brief
Deze nieuwe uitstraling sluit aan bij de nieuwe positionering van Praxis. Ook 
spreekt het de doelgroep van creativelingen aan. Het bord is gemaakt op een 

manier die mensen prikkelt om zelf aan de slag te gaan. Het is dus een relevante 
en onderscheidende toepassing van de nieuwe visuele identiteit van Praxis. Ten 
slotte, voor deze nieuwe uitstraling hoeven alleen borden vervangen te worden. 
Dit stelt Praxis in staat om de visuele identitet door te voeren en binnen budget 

te blijven.

Creative Brief
De gevel sluit ook aan bij de Creative Brief. Dit is met name in kleur en stijl. Geur, 

smaak en geluid zijn op deze plek niet aan de orde.



Strategie

Authentiek
Deze uitstraling past bij de identiteit van Praxis. De keuze van het materiaal, 

steigerhout, is een verwijzing naar de producten in de winkel en de dingen die 
je daarvan kunt maken. Door de uitstraling verder simpel te houden, komt de 

winkel professioneel, maar toegankelijk over.

Aantrekkelijk
De voorkant is strak en modern, dat maakt hem aantrekkelijk. Daarnaast is het 

een voordeel dat steigerhout een populair materiaal is op dit moment.

Activerend
Het formaat van het logo en de imponeerende gevel trekken de aandacht. 

Doordat de gevel van glas is, wordt de blik naar binnen getrokken. Dit heeft een 
activerend effect. Het vernieuwde stijlvolle logo maakt men nieuwsgierig naar 

veranderingen aan de binnenkant.

Afwijkend
Het logo is in vorm en kleur afwijkend van concurrenten.



Voor de makers



Voor de makers
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Voor de 
makers

Paint your heart out - Praxis
Iejd; kijije kshwq oeh ik hsa sejniha. Ihallehs khwebb euha ha owhwe oh iqetr sl.




