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Het ontstaan van het logo

Yo u T h e y

YouThey staat voor vernieuwing, voor deze moderne tijd waarin wij leven.
Met ons logo willen wij dit uitstralen.

Yo u T h e y

Tijdens de schetsfase en het uitwerken van de schetsen op de computer kwamen we op het idee om iets met
iconen te doen, iconen die herenbaar zijn, waarmee mensen de link kunnen leggen met YouThey.
Na verschillende ‘probeersels’ kwamen we met een logo dat bestond uit 3 vierkantjes met afgeronde hoeken,
met daarin kleine iconen. De basis was dus gelegd.
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Dat we de vorm dus bepaald hadden was het tijd om iets met kleur te doen. Hieronder enkele voorbeelden
van verschillende kleurencombinaties:
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Toen we deze versies van het logo bij elkaar zagen vonden we dat het, door het kleurgebruik, niet echt iets
moderns uitstraalde (juist hetgene waar YouThey voor staat).
Daarom hebben we gekozen om het eens te proberen met zwart en één steunkleur. Het resultaat hiervan staat
op de volgende pagina’s.
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YouThey

YouThey

Een licht glans-effect over in de vierkantjes
maar onder de iconen. Hierdoor probeerden
we de iconen wat naar voren te brengen.
Tevens een lichte slagschaduw onder de
vierkantjes.

Hier hebben we het glans-effect laten vallen.
Hierdoor probeerden we het logo te vereenvoudigen

YouThey

YouThey

Hier is het glans-effect over de iconen geplaatst, dit maakt het logo gelijk wat rustiger.
Ook hier is een slagschaduw onder de vierkantjes gezet.

Zelfde als de versie hiernaast, alleen is de
slagschaduw achterwege gelaten. Dit brengt
meer rust in het geheel.

4

Grafisch Ontwerp

YouThey
Het resultaat
We hebben gekozen voor een strak logo met een opvallende kleurencombinatie; zwart(tinten) met oranje. Deze
kleurencombinatie vonden wij erg sterk, hierdoor komen de drie figuren in de vierkanten erg goed tot hun recht.
Font keuze
In het logo hebben we gebruik gemaakt van het Swiss-font. Dit schreefloze font doet erg modern aan. Precies
hetgeen wat we willen uitstralen.
We hebben gebruik gemaakt van 2 ‘Swiss-varianten’:
‘Swiss 721 Thin BT’ en ‘Swiss 721 BT’.
Dit hebben we zo gedaan om het verschil tussen ‘You’ en ‘They’ weer te geven, maar wel op een manier dat er
een soort eenheid tussen de twee woorden ontstaat.
Waarom nou juist de afgeronde hoeken in het logo?
Zoals eerder vermeld wilden we een strak logo, een logo dat vernieuwing uitstraalt. We konden dan de hoeken
in het logo recht en strak houden maar dan zou het speelse waar de YouThey voor staat niet goed naar voren
komen.
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YouThey
De drie elementen
Het oog:
Het oog staat, hoe kan het ook anders, voor het zien van elkaar. We hebben gekozen voor een ‘simpel’
oog zonder al te veel toeters en bellen, dit zou alleen maar verwarring veroorzaken als het logo in het klein
(bijvoorbeeld op de YouThey zelf) geplaatst wordt.
De twee figuren:
De twee figuren in het middelste blokje staat hand in hand, die de onderlinge band tussen twee personen
symboliseert. De YouThey brengt mensen dichter bij elkaar. Dat is de achterliggende gedachte bij de twee
figuren in het middelste blokje.
De wereldbol:
De wereldbol in het derde en laatste blokje staat voor het internationale ‘bereik’ wat men met de YouThey heeft.
In principe kun je iedereen, waar ook ter wereld, volgen in wat hij of zij doet.
Het ‘glans-effect’ in het logo
YouThey staat voor modern, hip, verfrissend, ga zo maar door. Dit wilden we extra benadrukken doormiddel van
een soort glans over de drie blokjes te plaatsen. Het geeft ons logo net dat beetje meer wat het verdiend.
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Het kleurgebruik
Oranje en zwart vormen samen een hele sterke en moderne uitstraling, tussen deze twee kleuren zit een enorm
contrast. Het oranje ‘knalt’ er als het ware uit.
De specificaties voor het oranje wat we gebruikt
hebben zijn:
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#FF5A00
Zwart ziet er als volgt uit:
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