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LAAT UW MERK, EN ELK VAN ZIJN TOUCHPOINTS, 
EEN VERHAAL VERTELLEN WAAR KLANTEN IN 
GELOVEN EN DEEL WILLEN VAN UITMAKEN.

- Brandman -



De onderneming vertrekt van het principe dat merkidentiteit aan de basis 
ligt van elke creatie. Hierdoor wordt er steeds een zinvolle creatie geleverd. 
Elk merk vertelt ook een zinvol verhaal, net zoals elk project, elke creatie 
dit doet. Niet alleen wordt dit door literatuur ondersteund, dit blijkt ook 
empirisch in mijn dagelijkse praktijk. De merkidentiteit is ook de gemene 
deler voor alle ontwerpdisciplines: product design, graphic design, interior, 
fashion,...
Met deze plechtige trouwzwering aan het merk, pas ik graag 
de merkontwikkelingsoefening toe om mijn eigen merk, mijn 
ondernemingsidentiteit, te ontwikkelen. De waarden zijn reeds 
gedefinieerd, maar verder moeten we ook nog invulling geven aan wat 
ons kernconcept is, de missie, visie, merkpersoonlijkheid en merkbelofte. 
Dit is de rode draad voor onze eigen merkidentiteit en bijgevolg ook onze 
diensten en manier van werken.
We beginnen bij onze waarden, omdat zij het snelst te bepalen zijn: 

• EMPATHIE/ENGAGEMENT: we leven mee met de klant. Door het inzicht op hun 
en identiteit en doelstellingen te verwerven, bekomen we  het beste resultaat.

• CREATIVITEIT/DIVERSIFIEER: we streven naar een resultaat om fier op te 
zijn. Creativiteit laat toe om eruit te springen en om een krachtige boodschap te geven.

• FLEXIBILITEIT/DIVERSITEIT: we stemmen ons af op de identiteit en 
werkwijze van de klant.

• INTEGRITEIT/ZINGEVING: we zorgen ervoor dat de randvoorwaarden 
gerespecteerd worden, zodat elke creatie een logisch verhaal is.
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MERKPERSOONLIJKHEID

Eigenschappen waaraan klanten jouw werk kunnen 
onderscheiden van anderen.

MERKWAARDEN

De waarden die we koesteren, en die ook door de klant 
worden gekoesterd.

VISIE

Hoe we de missie kunnen realiseren: dit doen we door 
klantenrelaties, onze eigen capaciteiten en kennis te laten 
groeien. Zo blijven we steeds ‘on top of the game’.

KERNCONCEPT

Als klanten ons een label zouden toekennen, is dit het concept.

MISSIE

Waar we op lange termijn willen voor gaan.



PERSOONLIJKHEID
TONE-OF-VOICE

Tekst is rechtuit, altijd zinvol, en dus altijd gericht naar de 
verwachtingen van de ontvanger. Eerlijk, transparant en oprecht 
kwalitatief verkoopt veel makkelijker, daarom spreken we geen 
ordinaire ‘sales talk’. We zijn expressief, zwart op wit, en actief,  
zodat men meteen weet waarop het staat, maar met de juiste 
aandacht voor storytelling. 

UITSTRALING

Naar kledingstijl toe kiezen we naar een stijl die eerder aanleunt 
bij business casual, maar met eerder expressieve hemden of 
shirts. Dit laatste zelfs in functie van de klant. We mogen in ieder 
geval niet de indruk geven dat we ons boven de klant zetten. 
Anderzijds toont verzorgdheid dat je ook ordelijk te werk gaat, 
én ter plaatste werken vormt dan zeker geen probleem. 

BINDING EN RELATIE

We zijn geïnteresseerd naar wie de klant is, waarvoor de 
klant staat, en wat we voor de klant kunnen doen. We geven 
meerdere voorstellen om de klant de vrijheid te laten van 
keuze. We stemmen tijdig af met de klant en gaan bij de 
klant ter plaatse werken, indien mogelijk. Kortom: we zijn 
geëngageerd en toegankelijk. 
Om projecten te bespreken is het bovendien ook altijd 
aangenaam om de klant uit te nodigen op het bureau, 
of tijdens de middag te gaan lunchen om komende 
opdrachten te bespreken.



Om een naam te bepalen ga ik graag te werk alsof 
het een creatieve opdracht zou zijn: definieer de 
randvoorwaarden en doelstellingen, vertrek van het 
merk als basis, organiseer een brainstorm, en selecteer 
de optie die het meest uniek is. Ik kies er bewust 

voor om mijn persoonlijke naam niet te gebruiken, 
omdat ik dan mogelijk geassocieerd wordt met een 
beperkte discipline zoals ‘grafisch ontwerp’ of functie 
als ‘DTP’er’, of zelfs als product designer. Bovendien is 
de onderneming een professioneel gegeven, terwijl Levi 
Meert ook wel eens schildert en sport. Neen, het gaat 
over de professionele zijde van Levi Meert, die meteen 

vertelt wat hij doet en waarvoor hij staat.
Randvoorwaarden zijn: het freelance-profiel moet duidelijk 
zijn, het moet creatief zijn, kort, uniek, herkenbaar, en met 
trouw aan onze waarden. De naamgeving is bijgevolg 
transparant, rechtuit, toegankelijk, en waarbij het merk de 
basis vormt. Aarzel niet om te tonen dat je goed bent, en 
dat je de beste wil zijn: een held. Vergeet vooral ook niet 

de creativiteit en de kwinkslag, want hiervoor staan we ook. 
Zoek naar iets uniek, en dan kom je uit bij BRANDMAN. 
BRANDMAN is het professionele alter ego van Levi Meert, een 
held die elke branding-uitdaging aangaat. 
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NAAM

De slagzin ligt in lijn met 
ons aanbod. Hoe we ons 
onderscheiden blijkt 
namelijk reeds uit de 
merknaam.
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Brandman heeft

diepgang

Brandman is

afgelijnd

Brandman is

optimistisch

Brandman is

T R A N S P A R A N T

BEELDMERK
Geen doffe randen, helder 
en scherp, zodat alles 
meteen duidelijk wordt.

Rechtop staand, 
verticaal georiënteerd.

Het beeldmerk heeft geen vulling, 
waardoor er zo weinig mogelijk 
wordt verborgen.

Lijndiktes zijn niet 
constant, waardoor ze 
diepte krijgen, en in 
beweging lijken.

Visuele elementen zijn transparant, maar met 
functionele nadruk op de essentie. Dit resulteert in 
dunne outlines met het onderwerp/kernconcept dat 
er sterker uitkomt. De filosofie is hier: de kern is een 
belangrijke, stabiele basis voor creatie. Wat betreft 
de kleurstelling: het verhaal is net dat we neutraal 
kunnen zijn, dat we ons kunnen inleven in elke 
organisatie, en dus elke kleur kunnen aannemen. 
Daarom maken we gebruik van een zwart-witte 
opmaak, die naargelang de klant een andere 
kleurinvulling kan krijgen: we ‘blenden’ ons in de 
identiteit van de klant. 
Het beeldmerk is gemaakt om een flexibel en 
herkenbaar element te worden, dat ook los van 
het woordmerk kan gebruikt worden. De vorm 
van het beeldmerk is bewust vormgegeven als 
een vlam, in de eerste plaats om de woordspeling 
van ‘brand’ in de verf te zetten, maar ook om de 
passie voor het ontwerp in uit te drukken. Een 
veelgebruikte uitspraak van de ondernemer is 
ook dat een ontwerp moet ‘vlammen’, en de 
vlam is hier een duidelijke belichaming van. 

Het beeldmerk is sterk genoeg om los van 
het woordmerk te worden geplaatst.
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Brandman is 

Dynamisch

Het doel van de onderneming is om als ontwerper op een INTEGERE en KWALITATIEVE 
manier, creatieve diensten te bieden die tegemoetkomen aan de doelstellingen, 
identiteit en de behoeften van de klant, alsook hun klanten. Waar gewone creativiteit 
tekortschiet, biedt de onderneming een ZINVOLLE aanpak zodat het verhaal klopt. 
BRANDMAN wil hét aansprekingspunt blijven voor alle UITDAGENDE complexe 
en multidisciplinaire ontwerpopdrachten. Daarom zal de ondernemer zich blijven 
(zelfstandig) bijscholen, om blijven in te spelen op de behoeften van de markt.  De 
onderneming toont ook de AMBITIE om meteen als vennootschap te beginnen, en 
om gecontroleerd te groeien. De ondernemer zal zich ook eerder SPECIALISEREN in 
merkontwikkelingsdiensten, en minder in uitvoerende diensten. Uit ervaring blijkt dat 
de ondernemer vooral wordt aangesproken voor niet-evidente ontwerpopdrachten, 
en opdrachten waarbij er toch het zekere DENKWERK nodig is, zeker als er een 
zekere STRATEGISCHE vertaling moet gebeuren. Als waardenaanbod klinkt 
daarom: ‘voor een uitdaging, heb je een HELD nodig’. Mijn dienstenaanbod vertrekt 
vanuit de merkidentiteit: elk merk vertelt een VERHAAL, en dat verhaal is sturend 
voor elk merkattribuut. Empirisch blijkt ook dat elk project, elke CREATIE, ook kan 
uitgelegd worden aan de hand van een verhaal. Als dat verhaal uiteindelijk klopt 
met het KARAKTER van het merk, Zo hebben we een eindresultaat dat steeds in 
lijn ligt met de verwachtingen van de klant. Met deze ANALYTISCHE redenering 
maak ik het verschil t.o.v. andere freelance-profielen. Mijn dienstenaanbod is dus 
MERKGEDREVEN, en tegelijkertijd DOELGERICHT. Dit laat me toe om niet 
alleen brand design-opdrachten aan te nemen (iets wat weinig - junior- freelance 
profielen kunnen), maar het laat me ook toe om de diverse touchpoints en 
attributen die daaruit volgen te kunnen ontwikkelen. Mijn dienstenaanbod is 
MULTIDISCIPLINAIR, maar op een andere manier dan andere freelance-
profielen claimen. Mijn multidisciplinariteit heeft betrekking over meerdere 
disciplines (bv. Product design, interior, service design, ... ), maar ook over 
meerdere niveaus van ontwerp. Daarom positioneer ik me graag als goede 
ALL-ROUND creative, maar ook als MERKONTWIKKELAAR: hier maak ik 
het verschil, en ik duid dat ik meer kan zijn dan een uitvoerder. Tenslotte is 
er ook nog de manier waarop de onderneming werkt. Creatieve freelancers 
werken zeer productief, maar zijn vooral heel chaotisch. Bovendien zorgt 
hun productiviteit ervoor dat men zich weinig engageert met de klant, 
en zeker met de klant van de klant. Onze onderneming maakt hier het 
verschil: door onze achtergrond binnen de ontwerpmethodologie willen 
we het ontwerpproces zo TRANSPARANT mogelijk maken, zonder aan 
snelheid en FLEXIBILITEIT in te boeten. Dit impliceert een algemene, 
flexibele aanpak en projectstructuur. Het biedt ook de mogelijkheid om 
meer uitdagende opdrachten beter te BEHEERSEN. Ook op vlak van 
engagement wil de onderneming een verschil maken:  We zoeken naar 
zoveel mogelijk randvoorwaarden door de juiste vragen te stellen. Op 
deze manier ligt het resultaat altijd in lijn met de verwachtingen van 
de klant. Het kost wat meer tijd in het begin, maar levert meer tijd en 
KLANTENBINDING op. We werken ter plaatse. We BLENDEN ons 
in de merkidentiteit van de klant: we onderzoeken waarvoor het merk 
staat en hoe dit impact heeft op het ontwerp. We geven raad waar 
mogelijk: als er zaken zijn van de klant uit die beter kunnen, laten 
we dit ook weten. We zijn OPRECHT, en willen ook dat de klant zo 
effectief en EFFICIËNT mogelijk werkt. Na elk project zorgen we 
voor een feedback-moment en voor archivering van bestanden.

Brandman is
onderbouwd

Brandman is

consequent

Brandman is

GESTRUCTUREERD



WE ZIJN GEEN MAGAZINES.
ONS VERHAAL IS IETS 

OM IN TE GELOVEN. WE ZIJN 
AUTHENTIEK EN ECHT, ZOALS

KRANTEN

VISUEEL THEMA



KOPTITELS

ZWART OP WIT

CONTRAST

NADRUK OP ESSENTIE

GELAAGDE INFO

KOP- EN VOETLIJNEN

PROFESSIONEEL

MEERDERE FONTS

BONDIG VS. UITGEBREID

NIET TEVEEL BLABLA

VISUEEL 

RELEVANTE BEELDEN

TIJDLOOS



10°

KADERS 
VOOR GROTE AFBEELDINGEN EN 
VULLENDE TEKSTEN

BUTTONS HEADLINES 
ALTIJD IN CAPS EN ALTIJD TUSSEN 
REGELS

OPEN BOX
VOOR UITGELICHTE TEKST EN 
UITSPRAKEN (QUOTES)

10°

VISUELE ELEMENTEN

De grafische stijl is afgelijnd, verfijnd, scherp en expressief. Hier willen we ook voor staan: een scherpe en kwalitatieve 
aanpak, met een duidelijke visie. In de vormgeving zitten zowel scherpe als ronde vormen, wat meteen ook de 
dualiteit tussen ratio en emotio in de ontwerpen duidt.
De meeste grafische elementen zijn sowieso allemaal in zwart-wit. Als er ergens nadruk op komt te liggen wordt dit 
wel in kleur gezet. We kiezen als grafische stijl om een ‘krant’ te lijken: een metafoor van project, dat eigenlijk een 
verhaal is. Verschillende titels gebruiken ook verschillende complementaire lettertypes.
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SMALL TITLES

AIR AMERICANA

HEADLINES

ALFA SLAB ONE TITLES
Montserrat Light for regular full paragraph text.

“OSWALD BOLD HIGHLIGHTS & QUOTES”

“Leckerli One for signature script”

Open
Fonts



HOGER CONTRAST

SCHERPER AFGELIJND

GEEN VERSIERING

LEESBARE TEKST

HOGE KWALITEIT

RELEVANTIE

LEESBARE CONTEXT

OVERZICHELIJK 

OPEN

BEELDEN



UITLEG BIJ TITEL

TUSSENSLIDE



“WEES RELEVANT EN ONDERSCHEID JE VAN 
ANDEREN. PAS DAN VERDIEN JE EEN PLAATS 
IN HET HOOFD EN HET HART VAN DE KLANT."

- Brandman -
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