
“The modern consumer isn’t looking for just a product; 
they’re looking for a connection. They don’t need to be sold; 

they need to be inspired.” 

― David Shadpour, Forbes Councils



architecten 
van geluk



Rebranding is not just about a new logo or website, 
but about the entire look and feel of the brand 

that you reflect to the world.





‘we bouwen geen gebouwen, 
we geven vorm aan geluk’
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lichtval

onverwachte 
vormen

‘every 
space  
matters’

wij zien een tunnel, 
de patientjes  
een racebaan



krachtig

sterk

‘gym is het  
leukste 
moment 
van de dag’

power 
of flow



maatschappelijk

betrokken

teamwork

‘ons eigen geluk  
hangt af van de 
glimlach van 
anderen’



LIAG 

inhoudelijk

betrokken

internationaal

maatschappelijk



LIAG
100 jaar

klinkt als RIAG

instituut

hét LIAG?

da’s aan de ene kant  
een nadeel 

‘ieder nadeel heb zijn voordeel’

dat komt omdat het

want als je bestaat

mag je best spreken van een 

maar

eigenlijk riagg



LIAG 

eigenlijk voor?

waar staan de letters 



kunnen we daar 
anders naar kijken?



Liefde voor het vak

passie

voor mensen

voor de planeet

het begint allemaal met



Innovatieve
duurzaamheid

BIM

‘de rups’

oplossingen

circulair



Architectuur

projecten
zijn het bewijs

is het middel



Geluk is het doel



architecten
een 

met een missie
LIAG =

bureau
de wereld beter maken dmv architectuur



Every organization on 
the planet knows 

WHAT they do. These 
are the products they 

sell or the services 
they offer. 

Some organizations 
know HOW they do it. 
These are the things 

that make them 
special or set them 

apart from their 
competition. 

Very few 
organizations know 
WHY they do what 
they do. WHY is not 

about making money. 
That’s a result. It’s a 

purpose, cause or 
belief. It’s the very 

reason your 
organization exists.



wie hebben er nog meer een missie?





straal uit dat je  
niet zomaar een bureau bent, 

maar een instituut met een doel.



dé experts  
in 
user centric 
architecture

— Als wij een ziekenhuis ontwerpen  
      praten we niet alleen met  
      artsen en psychologen.  
      We nemen ze in dienst en maken 
      ze onderdeel van het team.



voel het op

het effect van 
typografie en kleur

liag.thebrand.id

http://liag.thebrand.id


http://liag.thebrand.id


http://liag.thebrand.id/moodboards/liag


http://liag.thebrand.id/moodboards/liag-2


http://liag.thebrand.id/moodboards/liag-4


http://liag.thebrand.id/moodboards/liag-3


http://liag.thebrand.id/moodboards/liag-5


http://liag.thebrand.id/moodboards/liag-6


http://liag.thebrand.id/moodboards/liag-7


http://liag.thebrand.id/moodboards/liag-8


http://liag.thebrand.id/moodboards/liag-9


red 
is the new 

orange





op weg naar  
een sterk merk 

met een heritage





















light fall

building 
blocks

created by 
negative 
space

The bright and powerful colour red 
not only emphasizes the expertise of 
LIAG, it is also the colour of warmth 
and love.

First of all, the logo expresses the quality 
and professionalism LIAG stands for. 
It radiates international ambition and the 
expertise of an institute.

positive shapes
slightly 

rounded 
corners added 

value

By deconstructing the letters, we create 
new unexpected and interesting spaces, 
playful shapes and forms that leave room 

for interpretation. 
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engineering
architecture +







sportcomplex

STRIJP
Eindhoven



STRIJP
sportcomplex

Eindhoven



Derde onderwijs gebouw

WAGENINGEN
UNIVERSITY

Sportcomplex

STRIJP
Eindhoven

Duurzaam
energieopwekkend

KUNSTDEPOT
Amersfoort









JAAR
ERVARING
MET EXPERIENCE



architecten 
van geluk



“In essence,  
what works of design and architecture talk to us about  

is the kind of life that would most appropriately  
unfold within and around them.  

They tell us of certain moods that they seek to encourage 
and sustain in their inhabitants.  

While keeping us warm and helping us in mechanical ways, 
they simultaneously hold out an invitation for us to be 

specific sorts of people.  

They speak of visions of happiness.” 

― Alain de Botton, The Architecture of Happiness



Sportcomplex

STRIJP
Eindhoven

Derde onderwijs gebouw

WAGENINGEN
UNIVERSITY
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