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Wanden met 3D elementen voor de Hogeschool Rotterdam

Als trouwe lezer van onze nieuwsbrief en nieuwsberichten hebben jullie

onze opdrachten voor de Hogeschool Rotterdam vaker voorbij zien komen.

Recent zelfs nog met een Koninklijk tintje.

Voor een nieuw project voor de Hogeschool Rotterdam hebben wij de

ideeën en basiselementen aangeleverd gekregen van Joke Koenders,

projectadviseur Vastgoed & Huisvesting en ontwerper Ruimtelijke

Vormgeving bij de Hogeschool Rotterdam. Onze DTP afdeling heeft alles

uitgewerkt naar werkbare bestanden.
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Thuiskomen voor de chau�eurs

Van Andel Transport & Logistiek is sinds de oprichting in 1929 een echt

familiebedrijf. Om deze geschiedenis in hun nieuwe bedrijfspand tot de

verbeelding te laten spreken hebben wij een collage wand van naadloos

behang in de hal geplaatst en de kantine wand voorzien van

bedrijfshistorische foto’s. Van Andel is trots op haar geschiedenis en heeft

mede om die reden het logo nooit gewijzigd. Dit logo hebben wij als

lichtreclame mogen leveren en aan het pand bevestigd. Dit lichtbaken voelt

letterlijk als thuis komen voor de chau�eurs.
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Ons nieuwe teamlid

Wij stellen graag aan jullie voor: Mario van Ruitenburg. Mario is het team

van Korteland In- en Outdoor Signing komen versterken in de functie van

commercieel manager. Als klein jongetje wilde hij altijd al auto’s gaan

verkopen en dat heeft hij na zijn opleiding dan ook veertien jaar lang met

veel plezier gedaan. Mario vond het nu wel eens tijd voor een andere

carrière stap in een nieuwe branche. Korteland zocht een ambitieuze no-

nonsense commercieel manager die van aanpakken weet. Eén en één was

twee!
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Dugros

Toen Dugros heeft besloten dat het hoofdkantoor weer een refresh kon

gebruiken mochten wij hierin de partner zijn voor de in- en outdoor signing.

Dugros heeft zelf de visuals aangeleverd, wij hebben de producten

geproduceerd en gemonteerd. Het resultaat van onze samenwerking is er

een waar we trots op mogen zijn!

Fijne vakantie!
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Wij blijven de hele zomer bereikbaar, mocht je ons nodig hebben voor

advies of een opdracht.

Mocht je nog een leuke vakantielocatie zoeken voor het hele gezin, dan is

Vakantiepark Molenwaard een echte aanrader.

Lees mee in ons blog over het vakantiepark van Fien & Teun bij ons in de

polder.

Fijne vakantie!
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