
Merkanalyse
Het paard



Merkwijzer

Kern concept
Het organiseren van 

evenementen.

Merkbelofte

Ze zijn ervan overtuigd dat de wereld 
beter wordt wanneer mensen samen 

mooie ervaringen meemaken.

Merkpersoonlijkheid

Merkwaarden
Trots, intiem, verassing,geluk

Ze zijn trots, maar stralen dit nog niet uit.
Ze staan graag op de voorgrond

en verbeteren zichzelf graag.

Merkmissie

Het paard is voor iedereen.proeven

horen

voelen

ruiken

taal

iconen

doelgroep

Gezellige sfeer, 
en drank.

Muziek, lachende 
mensen. Rust, 

achtergrondmuziek.

Kil, modern industrieel.

Feestende mensen
(bier, parfum,

zweet)

Nederlands, 
Internationaal.

Artiesten, weining,
divers.

OldSkool

zien
Design, 

indrukwekkend
en groot.



OldSkool
Kern concept

Het organiseren van 
evenementen.

Merkbelofte

Ze zijn ervan overtuigd dat de wereld 
beter wordt wanneer mensen samen 

mooie ervaringen meemaken.

Merkpersoonlijkheid

Merkwaarden
Trots, intiem, verassing,geluk

Ze zijn trots, maar stralen dit nog niet uit.
Ze staan graag op de voorgrond

en verbeteren zichzelf graag.

Merkmissie

Het paard is voor iedereen.proeven

horen

voelen

ruiken

taal

iconen

doelgroep

Gezellige sfeer, 
en drank.

Muziek, lachende 
mensen. Rust, 

achtergrondmuziek.

Kil, modern industrieel.

Feestende mensen
(bier, parfum,

zweet)

Nederlands, 
Internationaal.

Artiesten, weining,
divers.

by Tim’s Angels

zien
Design, 

indrukwekkend
en groot.

Merkuiterlijk

Proeven:
Wanneer je binnenkomt proef je 
veel gezelligheid. Ze hebben ver-
schillende soorten alcohol, zoals 
mixed drankjes en tapbier. 

Horen:
Wanneer je bij het paard binnen-
komt is er een rustige aanvangs-
ruimte. Je wordt niet gelijk be-
groet door keiharde muziek, wel 
een achtergrondmuziekje.  Wan-
neer je de zaak betreed komt de 
muziek je pas echt tegemoet. 

Voelen:
De aanvangsruimte is redelijk kil. 
Het is heel modern waardoor de 
warmte verdwijnt. Veel industrieel 
en koele lichten. 

Zien:
Binnen zie je gelijk een kleine 
bar in het midden van de zaal. 
De entree is niet heel bijzonder 
vanaf buiten. Wanneer binnen is 
het al een stuk indrukwekkender. 
De zalen zijn redelijk groot met 

links en rechts een bar en een 
groot podium.

Ruiken:
In de aanvangsruimte ruimte is 
er geen zware geur, wanneer je 
de zaal betreedt ruikt het naar 
feestende mensen (denk aan 
bier, parfum en zweet). 

Taal:
De talen die worden gesproken 
zijn voornamelijk Nederlands 
met Engelse termen. Het perso-
neel is niet heel enthousiast qua 
beleefd zijn en overtuigen. 

Iconen:
De artiesten zijn redelijk divers. 
Toch zijn er niet voor elke leeftijd 
concerten/ evenementen. Voor 
onze doelgroep is er bijvoor-
beeld maar één concert in de 
aankomende tijd. Er zou dus 
meer diversiteit moeten zijn.

Merkinnerlijk

Kernconcept:
Het Paard van Troje is een uit-
gaansgelegenheid in Den Haag 
die sinds 1972 bestaat. Het 

biedt in de grote zaal plaats aan 
1100 bezoekers en in de kleine 
zaal plaats aan 300 bezoekers. 
Daarnaast is er nog een café met 
plaats voor ca. 200 personen.

Merkbelofte:
Het paard is voor iedereen. Ze 
willen dit duidelijk maken door erg 
divers te zijn met hun artiesten en 
muziekstijlen. Ze willen graag mee 
in de tijd en doen daar ook veel 
aan. 

Merkpersoonlijkheid:
Ze zijn trots op het paard, maar 
stralen dit nog niet helemaal uit. 
Ze zijn redelijk divers qua eve-
nementen. Ze staan graag op de 
voorgrond en willen door iedereen 
gezien worden, ook willen ze zich-
zelf graag blijven verbeteren.

Merkwaarde:
De merk waarden zijn trots, in-
tiem, verassing en geluk. Ondanks 
dit stralen ze deze merkwaar-
den nog niet helemaal uit. Het 
is daar niet intiem, alles is daar 
groot met hoge plafons en grote 
ruimtes. Ook wordt de trotsheid 
niet helemaal goed onderbouwd 

door het personeel, zo zijn er veel 
negatieve recensies. Verassing 
zit er wel in, van buiten is het heel 
simpel qua design maar als je 
binnen komt is het allemaal heel 
indrukwekkend. De feesten die wij 
hebben bijgewoond zijn gezellig 
waardoor er geluk ontstaat. 

Merkmissie:
Het paard wil ervoor zorgen dan 
mensen terug blijven komen. Zo 
worden ze bekender en groter in 
de toekomst.  Ook willen ze ervoor 
zorgen dat mensen gelukkig weg 
gaan door een gezellige sfeer en 
goede bediening. 

Merkvisie:
De missie van het paard, mensen 
gelukkig maken met muziek, willen 
ze graag overbrengen op het 
publiek. Ze zijn ervan overtuigd 
dat de wereld beter wordt wanneer 
mensen samen mooie ervaringen 
meemaken.

Merkwijzer



Wie is het paard
Wie is het PAARD? 
Het PAARD ofwel het Paard van Troje is een poppodium 
in Den Haag dat is opgericht in 1972. Het is gericht voor 
iedereen. Zowel jongeren als ouderen kunnen hier een 
leuke gezellige avond beleven. Van Techno feestjes tot 
aan Guus Meeuwis, van theater voorstellingen tot aan 
film voorstellingen. Het richt zich vooral op niet commer-
ciële popmuziek. 
Het PAARD is een synoniem voor ‘verrassing’. 
Dit is te zien in programmeringen in de vormgeving van 
het pand.
Het PAARD heeft twee zalen. Eén grote zaal waar onge-
veer 1100 mensen in kunnen en een kleinere zaal voor 
ongeveer 300 man. Verder heeft het PAARD 
nog het ‘paardcafé’ waar 200 mensen in kunnen.

Vroeger was het PAARD een centrum voor alle Haagse 
jongeren voor hulp en advies. Hierdoor konden jongeren 
ook hun zeggingschap doen waar ook echt naar geluis-
terd werd.

Het PAARD vestigt zich midden in het centrum van Den 
Haag aan de Prinsegracht 12. Het is makkelijk te berei-
ken met het openbaar vervoer. Om meer informatie te 
vinden over tickets en welke evenementen binnenkort 
plaatsvinden heeft het PAARD een website ‘www.paard.
nl’ en een eigen Facebook pagine tot zijn beschikking.

Slogans:
“Leef in het nu”
“Wanneer de zon onder gaat, is het paard van jou”



ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

#e97491 #5b843b

#f91712#0642ff

#f3abca #453b5e

#ea7831 #6729d9

OPEN SANS

TEKST KOLOMMEN

KLEUR/CONTRASTEN

LOGO WORDT GEBRUIKT IN 
DE VERSCHILLENDE CONTRASTEN + LOSSTAANDWie is het paard stijlguide



Concurrenten Rotown.
Onderscheidend:

Clubcard
De Rotown Clubcard is bedoeld voor regelmatige bezoekers van 
Rotown. De pas kost 25 euro, is één jaar geldig en strikt persoon-
lijk. Met de pas ontvang je diverse voordelen en aanbiedingen. 
Zie het overzicht van de voordelen en aanbiedingen verder op 
deze pagina.

Vrijwilligers 
Je werkt als vrijwilliger op basis van een vrijwilligerscontract, dit 
houdt in dat we wat van jou verwachten maar dat er uiteraard ook 
wat tegenover staat! Rotown-vrijwilligers krijgen een vrijwilligers-
pas waarmee ze onder meer gratis naar dansavonden kunnen, 
gratis garderobe en op reservering gratis naar Rotown–shows. 
Hiernaast organiseren we elke maand een vrijwilligersborrel waar 
een biertje maar 1 euro kost.

WhatsApp -> nieuwsbrief
Ben je altijd te laat met het kopen van je ticket voor een Ro-
town-show? Ontvang je geen Rotown Nieuwsbrief met het laatste 
nieuws of volg je Rotown niet op Facebook? Blijf dan via Rotown 
WhatsApp op de hoogte van alle nieuwe Rotown shows!
Stuur een WhatsApp-bericht naar 06 27 53 74 60 met de volgen-
de optie(s):
• ‘ALLE SHOWS aan’
• ‘FUZZ aan’ (harde gitaren)
• ‘VANGUARD aan’ (radiovriendelijke pop)
• ‘EARLY DAWNING aan’ (singer-songwriter)
Wil je je uiteindelijk afmelden voor onze berichtendienst? Stuur
ons dan een WhatsApp-bericht met ‘AFMELDEN’ en we halen je
van de Rotown WhatsApp verzendlijst.* Keuze bij interesse nieuwsbrief



resencies



Paradiso.
Onderscheidend:

 

Webshop
PARADISOWINKEL.NL is de enige echte webwinkel van Para-
diso, met ruim 300 artikelen in de categorieën: muziek, dvd’s, 
boeken, kleding en limited editions. Kleding voor heren, da-
mes en kinderen: t-shirts, truien en rompertjes. En bijzondere 
producten vind je onder Limited Editions zoals een tafellaken, 
serveerschaal, (linnen) tas, rugzak, kommenset, tent en Para-
diso in LEGO.  

Lidmaatschap
- Om kaartjes te kopen

Concurrenten



resencies



touchpoints

- Website
- Sociaal media

- Facebook
- Twitter
- Instagram
- Spotify

- Evenement posters
- Evenement flyers
- ‘t Paard zelf


