


WIJ ZIJN SNEEK
Ooit de echte hoofdstad van Friesland, vandaag nog steeds het epicentrum. 
Hier is alles waar Friesland beroemd om is. De Elfsteden. Een historische 
binnenstad met grachten. En natuurlijk onze wereldberoemde waterpoort. 
Gelegen tussen de Friese meren aan het Sneekermeer is het de bakermat 
van vele watersportbedrijven. Een schitterend decor voor de jaarlijkse 
Sneekweek, het grootste inshore zeilevenement van Europa.  
Sneek is water. 

Maar Sneek is niet een stad van de gulden middenweg.  
Sneek is een stad van contrasten. Van traditie en innovatie.  
Van rust en rumoer. En van klassiek en modern. Met alleen water  
doe je Sneek tekort. Sneek is meer. Want Sneek heeft tegengas nodig.  
Want tegengas zorgt dat de Sneker opstaat. Het haalt het beste in de stad,  
de inwoners en de bedrijven naar boven. Daarom is Sneek niet alleen water. 
De Sneker is vuur.

Met dat vuur kan de Sneker water laten branden.

Sneek is

> Gastvrij

> Gek op water

> Ondernemend

> Onverwacht

> Gedreven



DE WATERPOORT HET ZEILEN

HET WATER DE GEDREVENHEID 
= HET VUUR

HET LOGO



Het logo van Sneek is door iedereen vrij te  
gebruiken en toe te passen. Immers, door het  
op zo veel mogelijk plaatsen terug te laten komen 
wordt het merk Sneek geladen.

Dus hebben we een logo ontwikkeld dat  
in elke omgeving en in elke context werkt.  
Zonder ingewikkelde regels. 

Toch zijn er een paar dingen om rekening  
mee te houden.

HOE GEBRUIK 
JE HET LOGO?



De basisvariant van het logo, en is wit.  
Waar het kan, gebruik je deze.

Deze gebruik je als de basisvariant in wit te onduidelijk wordt  
op de achtergrond, bijvoorbeeld omdat de achtergrond licht is. 
Je mag dan elke kleur gebruiken voor de achtergrond:  
kies wat het je het mooiste vindt.

LOGOVARIANTEN

BASIS OUTLINE LABEL





Het icoon gebruik je als er onvoldoende ruimte is 
voor het hele logo. Ook kun je deze in combinatie 
of als afwisseling gebruiken.

LOGOVARIANTEN
HET ICOON







De kleur van het logo is altijd wit.  
Dat geldt ook voor het icoon.

Je mag het logo niet vervormen.  
De verhoudingen zijn vast.

Je mag niet logo niet kantelen:  
Het logo is waterpas.  
Anders loopt het water weg.  
om maar te zwijgen van de waterpoort.
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ALLES MAG. 
BEHALVE DIT.





Logo en icoon zijn in allerlei kleuren en in 
grafische bestanden beschikbaar in verschillende 
bestandsformaten. De bestanden in kleur  
(.png en .jpeg) zijn voor online en MS Office gebruik.  
De grafische bestanden (.eps en .pdf) zijn er voor 
drukwerk en signing.

In DTP moet je nog wel even rekening houden  
met de minimale ruimte om het logo. 
Hier download je het logopack:

mount.nl/sneeklogo

X IS DE MINIMALE RUIMTE OM HET LOGO
UITGANGSPUNT IS DE DIKTE VAN DE STOK VAN DE K
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