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Toelichting concept Regio Zwolle

Identiteit concept

De identiteit van Regio Zwolle is ontwikkeld vanuit de marketingstrategie als hieronder samengevat in de 

volgende punten:

a. Parels in kaart brengen en zichtbaar maken.

b. Endorsementstrategie.

c. Aansluiten op bestaande initiatieven en activiteiten.

d. Binding en branding gelijk op laten gaan.

e. Dialoog ondersteunen met feiten, kennis delen en ontwikkelen.

 

Hierbij is rekening gehouden met diverse doelgroepen en met het gegeven dat enerzijds de trots van de 

regio uitgedragen moet worden (‘be good and tell it’) en anderzijds rekening gehouden moet worden met 

de realiteit dat de trots, en daarmee de boodschap, bijna altijd secundair zal zijn. Het primaire gevoel van 

trots ligt bij de eigen stad, het eigen dorp of de eigen gemeenschap.

Om deze identiteit een gezicht te geven, is een vormentaal ontwikkeld dat als een ‘oorkonde’/ 

’erkenning’/’stempel’ de parels en de bestaande initiatieven en activiteiten als het ware 

‘labelt’/’erkent’/’benoemt’ als trots van Regio Zwolle.

Het label is niet een gewoon ‘tweede logo’, maar bevat altijd een feit over Regio Zwolle. Met dit feit wordt 

enerzijds het no-nonsense karakter onderstreept door het simpelweg te noemen en anderzijds is het een 

(verrassend) feit waar ook de grootste criticaster niet omheen kan. Men kan persoonlijk een andere mening 

hebben, maar het feit is het bewijs dat Regio Zwolle het goed doet!

Het label, bestaande uit het feit en de naam Regio Zwolle omsluit in twee delen de boodschap van derden 

(parels, bestaande initiatieven en activiteiten), waarbij het feit altijd verwijst naar de naam Regio Zwolle.

Met het vermelden van recente feiten zit de bewijsvoering direct in de boodschap verwerkt. Deze feiten 

komen voort uit de Regio Zwolle Monitor of andere gerenommeerde onderzoeken. De feiten worden 

geselecteerd op de mate waarin ze:

• Aansluiten bij de missie en visie van Regio Zwolle

• Tot de verbeelding spreken

• Aansluiten bij het onderwerp waarbij het label geplaatst wordt.

De feiten worden deels van tevoren geselecteerd zodat een ieder een keuze kan maken uit een toepasselijk 

feit. Daarnaast zal er maatwerk worden toegepast wanneer een specifiek feit van toepassing is op de 

hoofdboodschap van de afzender. Om het gebruik en de toepasbaarheid te bevorderen en de identiteit van 

de oorspronkelijke afzender te versterken is het label in iedere gewenste huisstijlkleur van de afzender te 

gebruiken en zijn er meerdere posities van het label mogelijk. Zie hiervoor het bijgevoegde overzicht van de 

posities en de voorbeelden van uitingen van derden. Al deze variaties geven Regio Zwolle een gezicht en de 

vormentaal is toepasbaar op alle bedenkbare online en offline communicatiemiddelen.
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Toelichting concept Regio Zwolle

Kleur
Het Regio Zwolle label is in iedere gewenste huisstijlkleur van de afzender te gebruiken (zie voorbeelden op 

pagina 9). 

Waar Regio Zwolle zelfstandig communiceert wordt de kleur oranje-rood toegepast (zie voor exacte kleur 

pagina: Kleurgebruik). Deze kleur komt krachtig over en heeft een duidelijke link met de samenwerking van 

de 19 gemeenten zonder daarbij ‘partij’ te kiezen. 

Feiten
Het Regio Zwolle label is bedoeld om een eigen feit in te vermelden (zie voorbeelden op pagina 9). 

Deze vermelding van een feit dient te worden aangevraagd bij MarketingOost (regiozwolle@marketingoost.nl). 

Regio Zwolle toetst een aanvraag volgens een aantal richtlijnen zoals te vinden op de website www.

regiozwolle.info

Als een eigen relevant feit ontbreekt, mag een ieder  gebruik maken maken van het label met daarin de 

vermelding van het  volgende feit: ‘Economische toplocatie van Nederland’. Ook dit label mag in iedere 

gewenste huisstijlkleur van de afzender worden toegepast.

Dit label is terug te vinden in de bronbestanden. Hier staan tevens de fonts (lettertypes), de toelichting op  

het gebruik, opmaak van Adobe Illustrator en Adobe InDesign bestanden van de labels.
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Gebruik van het Regio Zwolle ‘feitenlabel’

Het Regio Zwolle label bestaat, bij vernoemen van een feit, altijd uit 2 delen. Deze 2 delen moeten in de juiste 

volgorde altijd tegenover elkaar staan in dezelfde lijn (voorbeeld 1), waarbij de punten van beide driehoeken 

exact recht tegenover elkaar staan. Dit kan van boven naar beneden of van links naar rechts. De volgende 

volgorde moet hierbij worden aangehouden:

1.  Plaatsing van het feit in de gekleurde driehoek. Dit kan dmv een kerngetal (Bijvoorbeeld: #1, nr. 1  of 1e) of 

een kernwoord uit de tekst van dit feit (bijvoorbeeld: Toplocatie). Verlengen van de gekleurde driehoek  is 

alleen in uitzonderlijke gevallen toegestaan als het feit niet compacter kan en het over 2 regels geplaatst 

moet worden(voorbeeld 3).

2.  Korte omschrijving van het feit, waarbij de boodschap zo kort en krachtig mogelijk omschreven dient te wor-

den. Verlengen van het kader mag (voorbeeld 2), maar deze is niet bedoeld voor lange redactionele tekst.

3.  Regio Zwolle logo in witte driehoek. Van dit logo mag de kleur van het woord REGIO meekleuren met de 

‘hoofdkleur’ van de uiting. Deze kleur moet dan wel gelijk zijn aan de kleur van de bovenste driehoek van 

het label waarin het feit staat. Zie hiervoor ook Regio Zwolle voorbeeld toepassingen op pagina 9.

Korte
omschrijving
van het feit

Korte
omschrijving
van het feit

feit
Korte

omschrijving
van het feit

Optatem 
voluptatiis 

modipsunt.
Ur andandae 

provid.

feit

Voorbeeld 1 Voorbeeld 3Voorbeeld 2

feit
feit

1.

2.

3.
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UITZONDERING 
Verlengen van de oranje driehoek is 
alleen toegestaan wanneer het feit 
echt niet compacter kan en over 2 

regels geplaatst moet worden.



feit

Lore, aru 
sin re cus. 
Otasper 
natus, quae 
volore peris 
explatur?

feit

Lore, aru 
sin re cus. 
Otasper 
natus, quae 
volore peris 
explatur?

Lore, Harum re. 
Otaspers natus, 
qe volore peris 

explatur?

feit

Lore, Harum re. 
Otaspers natus, 
qe volore peris 

explatur?

feit

Lore, Harum re. 
Otaspers natus, 
qe volore peris 

explatur?

feit

Lore, Harum sin.
Otaspers natus, 
qua volore pers 

explatur?

feit over
2 regels

Gebruik van het Regio Zwolle ‘feitenlabel’

Hieronder is te zien welke mogelijkheden het Regio Zwolle label biedt. Waarbij er uiteraard gekozen moet 

worden voor 1 optie. Feitenlabel mag dus ook halverwege het vlak van een drager geplaats worden wanneer dit 

betere uitkomst heeft voor de opmaak. De benamingen van de logo’s  zijn gelijk aan die van de bronbestanden.

LET OP! > De driehoek met het Regio Zwolle logo dient altijd aflopend te worden geplaatst.  
De minimale afmeting van het label is 22mm breed (verticaal label) of 22mm hoog (horizontaal label). 
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Let op! 
Het label dient bij een feit over  

1 regel boven, onder links of  
rechts afge sneden te worden op 
de plaats van de stippellijn in het 
Illustrator bestand. Het vlak na de 

stippellijn is uitsluitend bedoeld als 
extra marge t.b.v. de nabewerking 

(snijden) en mag niet in de  
opmaak zichtbaar zijn. 

 
Tenzij het een feit over  

2 regels betreft.

RegioZwolle_boven_wit_FC.eps 

RegioZwolle_onder_wit_FC.eps

RegioZwolle_rechts_wit_FC.eps

RegioZwolle_rechts_wit_FC.eps

RegioZwolle_links_wit_FC.eps

RegioZwolle_Label_links_FC.eps

RegioZwolle_Label_links_FC.eps

RegioZwolle_Label_boven_FC.eps

RegioZwolle_Label_boven_FC.eps



Regio Zwolle kleuren en fonts

Fontgebruik
Het huisstijlfont van Regio Zwolle is de Montserrat. Dit font is te gebruiken in een Regular en een Bold variant. 

De Regular wordt gebruikt voor de korte omschrijving van het feit. De Bold variant voor het feit zelf. 

Montserrat BOLD
Wit

Montserrat REGULAR

80% Zwart

Kleurgebruik
De huisstijlkleur van Regio Zwolle is oranje PMS 172 (coated/uncoated). Voor Full Colour drukwerk kan de kleur 

oranje-rood (CMYK - 0 / 85 / 100 / 0) worden gebruikt en voor online- en audiovisuele toepassingen de RGB kleur 

R 240 - G 78 - B 35.

Korte
omschrijving
van het feit

feit

PMS 172 C/U CMYK RGB

C  0 

M  85 

Y  100 

K  0

R  240 

G  78 

B  35
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Regio Zwolle kleuren en fonts

Gebruik op witte achtergronden
In het geval dat het feitenlabel en/of het Regio Zwolle logo op een volledig witte achtergrond geplaatst wordt, 

dient men gebruik te maken van de variant met zwarte omlijning (zoals hieronder getoond).
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RegioZwolle_boven_lijn_FC.ai

RegioZwolle_Label_links_lijn_FC.ai RegioZwolle_Label_rechts_lijn_FC.ai

RegioZwolle_Label_onder_lijn_FC.ai

Economische
toplocatie van 

Nederland

Economische
toplocatie van 

Nederland

Let op! 
Het label dient bij een feit over  

1 regel boven, onder links of  
rechts afge sneden te worden op 
de plaats van de stippellijn in het 
Illustrator bestand. Het vlak na de 

stippellijn is uitsluitend bedoeld als 
extra marge t.b.v. de nabewerking 

(snijden) en mag niet in de  
opmaak zichtbaar zijn. 

 
Tenzij het een feit over  

2 regels betreft.



Onderzijde Regio Zwolle label
Er zijn 4 varianten van de onderste driehoek van het label (zie hieronder) waarbij de onderdelen in het oran-

je-rood in deze voorbeelden in iedere gewenste huisstijlkleur van de afzender gebruikt mogen worden (zie 

voorbeelden op pagina 9). 

Waar Regio Zwolle zelfstandig communiceert wordt de kleur oranje-rood toegepast (zie voor exacte kleur 

pagina: Kleurgebruik). 

Bij voorkeur wordt altijd gebruik gemaakt van variant 1. Mocht het voorkomen dat een drager een witte 

achtergrond heeft, dan kan variant 2 of 3  gebruikt worden. De zwarte variant van het logo is voor diapositief 

gebruik of bijvoorbeeld een zwart-wit advertentie in de krant. De benaming van het logo label is gelijk aan 

die van het bronbestand.

Als er gekozen wordt geen feit te omschrijven mag bij uitzondering de onderste driehoek van het  
Regio Zwolle label los gebruikt worden. De driehoek mag op elke positie van een drager geplaatst  
worden, zolang de tekst REGIO ZWOLLE horizontaal staat en de driehoek aflopend word geplaatst. 
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Label_RegioZwolle_onder_wit_FC.ai 

Label_RegioZwolle_onder_wit_lijn_FC.ai 

Label_RegioZwolle_onder_zwart.ai 

Label_RegioZwolle_onder_zwart.ai 

Variant 1

Variant 3

Variant 2

Variant 4



RELATIEGESCHENKEN 
VAN LIBRIJE’S WINKEL www.librijeswinkel.nl

Iedere gelegenheid vraagt om een passend geschenk. In Librije’s Winkel 

bieden wij voor culinaire liefhebbers een variëteit aan originele 

relatiegeschenken. Allen samengesteld met pure passie. Verras uw 

relaties tijdens een speciale gelegenheid met heerlijke delicatessen, 

bijzondere wijnen en prachtige producten uit de wereld van De Librije.  

13e plaats
‘The European

50 Best
Restaurants’

top 15

Welkom in 
het Vechtdal
Tijd om er tussen uit te gaan

vechtdaloverijssel.nl

 

 

 

Dalfsen is 
Groenste Dorp 
van Nederland

groenste
dorp

PALEIS A/D BLIJMARKT, BLIJMARKT 20, ZWOLLE

SCHILDER, TEKENAAR, BEELDHOUWER

MEER INFORMATIE: WWW.MUSEUMDEFUNDATIE.NL 

MARINO MARINI
ZATERDAG 28 SEPTEMBER 2013, 16.30 UUR

UITNODIGING VOOR DE OPENING VAN

Winnaar Dutch 
Design Award
‘Best exterior”

2013

# 1

Regio Zwolle voorbeeld toepassingen:
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Regio Zwolle - minimaal formaat van label

Het Regio Zwolle label heeft een minimaal formaat, waardoor wordt gewaarborgd dat het label goed  

leesbaar blijft. Hieronder de afmetingen en corpsgrootte van dit formaat.

MONTSERRATBOLD
corpsgrootte 11 pt 
interlinie: 13,5 pt

MONTSERRAT REGULAR

corpsgrootte: 6 pt 

interlinie: 7,5 pt

Korte
omschrijving
van het feit

feit

22 mm

Let op! 
De minimale afmeting van het label 

is 22mm breed (verticaal label) 
of 22mm hoog (horizontaal label). 
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