
Natural Wonders



1. Logo

Voor de citymarketing focus ik mij op de roe-
risten. De missie van Reykjavik is om een trek-
plijstjer te worden waar toeristen de natuurlijk 
wonderen komen opzoeken en rust te vinden 
dankzij de schoonheid van de natuur.
 
De bovenste delen van de letters die groen 
zijn staat voor de positiviteit van de Reykja-
vikkers. Het beeldmerk heeft meerdere bete-

kenissen. Het lichtgroene staat represent voor 
de natuur van het land, De golven staan voor 
het noorderlicht en tegelijkertijd kun je er een 
waterval in zien aangezien dit één van de 
prachtige natuurwonderen zijn die je daar 
kan bekijken. Over het algemeen straalt het 
logo rust uit, wat centraal staat als je Reykja-
vik wilt bezoeken.



2. Typografy

De lettertypes die ik heb gekozen voor mijn 
huisstijl zijn de fontfamily van Caviar Dreams en 
Forte. De schrijfstijl is heel kort en begrijpelijk. Er 
word veel gebruik gemaakt van quites in de 
vormgeving. 

Voor mijn logofont ben ik gaan zoeken naar 
een strakke en duidelijke lettertype. Ik heb 
uiteindelijk gekozen voor Caviar Dreams. Ik 
vond dit lettertype er erg strak en rustgevend 
uitzien aangezien het geen gebruik maakt 
van schreef en omdat het onder de catego-
rie new modern valt past het goed bij de stijl 
van Reykjavik. Aangezien het erg rustig en 
goed leesbaar is heb ik besloten dit letterty-
pe ook te gebruiken als textfont. 

Voor de koppen en belangrijke tekst heb ik 
gekozen voor de bold variant van Caviar 
Dreams. De lettertype moet niet te ver van 
de hoofdlettertype afwijken maar het moet 
er alsnog goed uitspringen. Hiernaast is 
het ook zo dat wanneer je meerdere font-
familys gebruikt dit zorgt voor herkenning.

Angezien de hoofdfont rustgevend is, wou ik juist 
een speelse en sierlijke lettertype er tegenover 
hebben. Wanneer je tegenovergestelde lettertypes 
met elkaar gebruikt vallen ze altijd erg goed op. 
Forte is een golvend lettertype dat goed past bij 
het natuurlijke imago dat ik aan Reykjavik geef.

Logo font & Text

Subtitle font & 
Inportant Text

Title font, payoff & 
Slogans



3. Colors

De kleuren die ik heb gekozen zijn gebas-
seerd op de gekleurde huizen in Reykjaviks, 
die vaak knalgeel zijn. Verder gebruik ik ver-
schillende groentinten die staan voor de 
prachtige natuur. Ook heb ik een tint blauw 
die goed past bij de groentinten die cen-
traal staat voor het water. Ik heb expres geen 
extreme kleuren blauw gebruikt aangezien dit 
aan kou doet denken, en deze kleuren zijn 
erg warm. Verder maak ik ook veel gebruik 

van zwart en wit. Hiervoor is gekozen om een-
duidigheid aan te geven en het overzichtelijk 
te maken, aangezien wanneer alleen de velle 
kleuren gebruikt zouden worden, het er erg 
druk uit zou komen te zien terwijl dit juist niet 
de bedoeling is. Deze kleuren worden dan 
ook alleen gebruikt in kleune aspecten zoals 
vormen en titels, niet om hele achtergronden 
op te vullen.
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4. Visuals
Download the 
app to discover 
the city

Discover the 
natural miricles 
with your own eyes

See the 
beauty
of nature
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