






Eén concept

Ontwikkel een geïntegreerd merk- en communicatieplatform:

Dat richting geeft aan de positionering van Schiphol  
bij verschillende nationale en internationale doelgroepen;

Dat richting geeft aan de (verdere) ontwikkeling van de locatie én dienstverlening  
van Amsterdam Airport Schiphol.

Op termijn moet het concept in de volle breedte integraal kunnen worden ingezet  
richting overige doelgroepen, waaronder:

Schiphol-medewerkers

B-to-B (o.a. airlines)

Strategische partners

Stakeholders (o.a. media, belangengroeperingen en omwonenden)

Shareholders





De mentaliteit van Schiphol
Ons piepkleine landje is van huis uit georiënteerd op de rest van de grote wereld.  
Nederland is plat. Dus we hebben ons altijd afgevraagd wat er achter de horizon is.  
Dat heeft Nederland groot gemaakt. Schiphol deelt die mentaliteit.  
Schiphol denkt de wijde wereld in. 

Open minded, vooruitstrevend en grensverleggend. Daarom is onze luchthaven  
een van de grootste van Europa. Schiphol ziet de hele wereld als inspiratiebron voor  
goede ideeën. Bron van nieuwe mogelijkheden en verfrissende oplossingen.  
Er zijn geen grenzen. Wel kansen. 

Zo is Schiphol al lang niet meer alleen een plek waar vliegtuigen landen en stijgen.  
Maar een plek waarmensen eten, drinken, slapen en werken.  
Waar mensen elkaar ontmoeten, nieuwe ontwikkelingen in gang zetten, dromen,  
beleven en genieten. En waar mensen vliegen. Dat blijft een wonder. 

In één dag naar Sydney, in een halve dag naar Rio.  
Reizen door de lucht geeft je op de grond al het gevoel dat je zweeft. 
Dat betoverende is waar we naar blijven streven. Want Schiphol is niet zomaar een luchthaven. 
Maar eentje die je blijft verbazen.



De claim
In één woord: Schiphol = grensverleggend.

Dát is de belofte die we gaan doen aan consumenten, airlines, strategische partners,  
omwonenden, shareholders en andere doelgroepen. Letterlijk natuurlijk in de meest  
basale betekenis van het woord, maar vooral figuurlijk:

Positioneringsstatement: ‘Crossing Borders’

Schiphol neemt de hele wereld als inspiratiebron voor nieuwe mogelijkheden en oplossingen.
Kijkt verder dan het geijkte. De grens is nooit bereikt. Schiphol staat nooit stil. Schiphol
houdt dan ook niet op bij vliegen, winkelen en eten. Een luchthaven die haar grenzen verlegt
kan veel meer zijn. Een modern wereldcentrum met uitstraling en aantrekkingskracht.
De hele wereld wordt er aangenaam verrast en de hele wereld is er thuis.





Schiphol is Fab!ulicious
Fabulicious:
Fabulous + Delicious.

Delicious: 
Met zorg.
Verfijnd.
Delicaat.
Met stijl.
Met oog voor detail.
Goed over nagedacht.

Fabulous:
Verwondering.
Niet te geloven.
De reactie die je hebt wanneer je op een prettige manier wordt verrast.
De meest fantastische dingen komen tot stand doordat er met aandacht, zorg en oog voor detail aan is gewerkt. 
Denk de wijde wereld in en Schiphol wordt een luchthaven die verrast en verbaast.

Fab!ulicious:
Fab!ulicious is wat Schiphol moet zijn en oproepen.
Het is de meerwaarde die Schiphol haar aantrekkingskracht geeft.



Eén sturend woord
Zijn de winkels fab!ulicious? 

Is de service fab!ulicious? 

Hoe maken we het fab!ulicious?

Hoe werken we fab!ulicious?

Op die manier werkt fab!ulicious inspirerend om meer te bereiken.
Fab!ulicious. Alleen het woord al is grensverleggend voor een luchthaven.























































Vag Rounded
Logo is op gebouwd uit de Vag Rounded. Vriendelijke en toegankelijk letterfont.

Eigentijds ligatuur er in verwerkt om zo het woordmerk meer “eigen” te maken.

Cursief getrokken om het meer dynamiek te geven. En altijd diapositef in de kleur balk geplaatst.

Headings:

Heading moeten altijd in de vagrounded worden gezet,  
maar mogen in de excecutie wel een eigentijds en “Fab!ulicious” beeld leveren.  
We gaan dus nooit uit van standaard gezete typografie.

Bodycopy:

De bodycopy wordt altijd gezet in de huistijl letter de Frutiger.

De volgende definitieve uitingen zijn mede ontwikkeld door 178 Aardige ontwerpers en Sander Plug.
































































