Bouwsteiger inpakken

Vlaggen

Fotowand

Reclamezuil

Deurbordjes

Raamdecoratie

Safety signing

Gevelreclame

Vluchtplannen

Creaties
die blijven
hangen!

Bouwbord

Bewegwijzering

Waarschuwingsbord

Parkeerbordjes

projecten van a tot z

Bouw

Zorg

Onderwijs

In de loop der jaren heeft Reclame & Design veel ervaring opgebouwd in
de bouw, de zorg en het onderwijs. Bent u actief in een andere branche?
Wij brengen onze expertise ook graag naar uw sector.

Totaal
partner
voor
Signing

Bij Reclame & Design maken we onze woorden graag waar. Dus als wij onszelf
verkopen als ‘totaalpartner’, dan zijn we dat ook. Onze bewegwijzering vertelt u welke
kant u op moet. Parkeert u uw auto in het vak ‘bezoekers’, dan hebben wij dat bordje
gemaakt. Voor de bedrijfsauto naast u ontwierpen wij de stickers. Kijkt u omhoog,
dan ziet u de ingepakte steigers met spandoeken van de aannemer – bedacht door
Reclame & Design. En dat digitale welkomstbord bij de receptie: óók door ons
geleverd. Voorspelbaar, ja – gelukkig maar dat onze creaties dat allesbehalve zijn.

Creaties die blijven hangen!
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Creaties die blijven hangen!

Totaalpartner voor Signing

Uw verhaal aan
de wereld verteld

Verantwoord
printen op
waterbasis

Een beroemde marketinggoeroe schreef ooit: ‘Koester zichtbaarheid,
want aandacht is geld.’ Bij Reclame & Design zijn we het daar helemaal
mee eens. Zolang potentiële klanten u niet zien, zullen ze u ook nooit
overwegen. Met ons totaalaanbod op het gebied van signing brengen wij
organisaties en projecten onder de aandacht van het grote publiek.

Te vaak blijft een bord, raamsticker of belettering op een
gebouw niet meer dan dat – een uitingsvorm die je wel ziet,

Practice what you preach! Omdat

maar even snel weer vergeet. Veel bedrijven weten niet dat

ik klanten dagelijks vertel over het

het ook anders kan. Reclame & Design kijkt verder dan alleen

belang van zichtbaarheid, kan ik

zichtbaarheid. Dankzij slimme ontwerpers en een ruime keuze
in grootte, medium, materiaal, belichting en bevestiging
zorgen wij ervoor dat uw organisatie opvalt én blijft hangen.

het natuurlijk niet maken om zelf
ik: Fred, directeur van Reclame &
Design. Aangenaam.

Goede signing begint bij het kennen van een organisatie.

U ziet ons misschien nog als leverancier, zelf

Reclame & Design gaat met u in gesprek, denkt mee en

hopen wij dat u ons gaat zien als partner. Want

stuurt bij waar nodig. Met ruim 25 jaar ervaring in het vak
kennen wij de kansen, mogelijkheden en valkuilen. Reclame &
Design vertaalt uw verhaal naar blijvende zichtbaarheid langs
de weg: laat die aandacht maar komen.

sfeer &
beleving

uit beeld te blijven. Dus dit ben

van ontwerp tot bevestiging: wij doen alles
in overleg met u. Dat is maar goed ook, want
bedrijven zijn niet altijd op de hoogte van de vele
mogelijkheden op het gebied van signing. Met
elkaar zetten we uw bedrijf beter op de kaart.
Fred Kok, directeur

Allround signing: van klein tot groot

