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Bravo is het nieuwe merk voor het openbaar vervoer in Brabant
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Bravo is vanaf 11 december 2016 hét nieuwe
merk voor het regionale openbaar vervoer in
Brabant. Vanaf die dag rijden de bussen van
zowel Arriva als Hermes in Brabant onder de
vlag van dit nieuwe merk.
samen met

ZIJKANT

Met de introductie van “Bravo” geven de provincie en de
beide vervoerders antwoord op de veranderingen in het
openbaar vervoer. De manier waarop mensen reizen
wordt steeds flexibeler. Vooral in stedelijke gebieden zien
we
dat reizigers steeds vaker kiezen voor combinaties
VOERTUIG: MAN-6
SCHAAL: 1:10
van
bus, (elektrische) fiets en (deel)auto. Afhankelijk van
hun agenda en bestemming. De provincie Noord-Brabant
speelt in op deze ontwikkelingen door te werken aan een

openbaar vervoersnetwerk dat aansluit bij de vraag van
zo veel mogelijk reizigers. En dat een verbindende schakel
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vormt tussen mensen, activiteiten, bestemmingen en
verschillende vormen van vervoer.
Eén merk
De start van de nieuwe concessieperiode in ZuidoostBrabant op 11 december is hét moment om het openbaar
vervoer in Brabant onder één gemeenschappelijk merk
te introduceren. De afgelopen periode ontwikkelde
de provincie, in een unieke samenwerking met de
vervoerders Arriva en Hermes en het Reizigersoverleg
Brabant, het nieuwe merk; Bravo. Bravo staat voor Brabant
vervoert ons. Bravo verbindt, is herkenbaar, betrouwbaar
en staat voor gemak.
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Stap voor stap steeds zichtbaarder
Reizigers komen Bravo in eerste instantie vooral tegen
op en in de bussen van Arriva en Hermes. Bij Arriva zal
Goed bezig BUS verdwijnen. In de toekomst breiden we
Bravo uit met nieuwe en slimme mobiliteitsoplossingen,
zoals deelauto’s, flexbussen, etc. Zodat iedereen in
ACHTERKANT
heel Brabant, elke dag weer, comfortabel kan reizen in
heel Brabant.
De komende maanden zal het nieuwe merk geleidelijk zijn
intrede doen in het Brabantse straatbeeld. In november
lanceert Hermes Bravo met een welkomstcampagne in
de regio Zuidoost-Brabant. Medio november starten
Arriva en Hermes de eerste gezamenlijke Brabantbrede
campagne rondom de nieuwe dienstregeling die op
11 december van start gaat.
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