Branding
vragenlijst
Voordat we starten aan de ontwikkeling
van een nieuwe huisstijl is het belangrijk
om je onderneming en je design
voorkeuren in kaart te brengen. Dat doen
we op het intakegesprek. Sommige vragen
zijn niet voordehandliggend, daarom kan
het handig zijn om ze op voorhand even te
overlopen. Dan loopt onze eerste
kennismaking super vlotjes!

Trouwens, je hoeft zeker geen antwoord te
geven op al deze vragen, ze dienen als
leidraad tijdens ons gesprek. De bedoeling

www.gravual.com

is dat we op dezelfde golflengte zitten,
dus als we een duidelijk beeld kunnen
schetsen van je onderneming dan is onze
missie geslaagd!

Over de onderneming
Wat is de naam van je bedrijf/organisatie/product/dienst?
Hoe lang bestaat je bedrijf al?
Kun je je bedrijf beschrijven?
Waarom is je bedrijf in de eerste plaats begonnen en wat was de motivatie?
Als je je bedrijf in één woord zou moeten beschrijven, wat zou dat dan zijn en waarom?
Wie zijn je voornaamste concurrenten?
!

Wat onderscheidt je bedrijf van de concurrentie?

!

Hoe brengen je concurrenten zichzelf op de markt?
Welke diensten of producten lever je?
Hoe groot is je bedrijf? (aantal werknemers?)
Wat zijn de sterke punten van je bedrijf?
Wat zijn je zwakke punten?
Wat zijn de langetermijndoelen van het bedrijf? Waar zie je je bedrijf over 5 jaar? 10 jaar?

Over het doelpubliek
Wie is de primaire doelgroep?
Wat is de leeftijdscategorie van de doelgroep?
Zijn het vooral mannen of vrouwen? Is dit niet van belang?
Waar wonen de meeste mensen van je doelgroep?
Wat is het gemiddelde huishoudinkomen van je doelgroep?
Zijn er nieuwe markten die je zou willen aanboren? Zo ja, welke zouden dat zijn en waarom?
!

Als je klanten je bedrijf in drie woorden zouden moeten beschrijven, welke zouden dat dan zijn
en waarom?
Hoe komen de meeste van je klanten in aanraking met je bedrijf?
Hoe ben je van plan met je doelpubliek te communiceren?
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Over de branding
Wat zijn de waarden en/of de missieverklaring van je bedrijf?
Wat is het huidige logo?
Wat vind je goed en minder goed aan het huidige logo?
!

Waarom wil je het logo veranderen? Wat wil je met het nieuwe logo bereiken?
Heb je een slogan die bij je logo hoort?

!

Aan welke drie eigenschappen wil je dat je doelpubliek denkt als ze naar je nieuwe huisstijl
kijken? (tradidioneel of modern, zakelijk of vriendelijk, high-end of
Waarom gebruikt je huidige merknaam die kleuren, lettertypes, enz.

Voorkeuren vormgeving
Welke kleuren of kleurenpaletten spreken je aan en waarom?
Waar zal het logo vooral gebruikt worden? Drukwerk, web, enz.?
Zijn er elementen uit het bestaande logo die je zou willen behouden en waarom?
!

Wat definieert volgens jou een geslaagd logo?
Zijn er beperkingen waarmee we rekening moeten houden bij het ontwerpen van het nieuwe
logo?
Is er iets dat er in moet, zoals bestaande merkelementen, woorden of pictogrammen?

!

Als je naar de branding van anderen kijkt, welke logo's vind je dan mooi en waarom?
Zijn er logo's die je bijzonder tegenstaan en waarom?

Zo! Als je nog vragen hebt dan mag je me altijd
contacteren. Ik kijk alvast uit naar een fijn gesprek!
Sander Legrand - info@gravual.com
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