
voor offline en online communicatie.

WIJ GAAN 
VOOR EEN 
LANGDURIG
AVONTUUR.
Wij zijn jouw creatieve partner
op bedrijventerrein Noord-West. 20
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 ... gewoon om de hoek !

De kortste weg naar je creatieve partner.



DIGITAAL 
Aansprekende klantgerichte website of 
webshop, van nature goed vindbaar.

CONTENT PRODUCTIE 
Professionele teksten, foto’s en illustraties
voor prikkelende, overtuigende content.

IDENTITEIT
Een onderscheidend logo en huisstijl, perfect 
passend bij de door jou gewenste uitstraling.

MEDIA MIDDELEN
Een opvallend ontwerp en krachtige boodschap
voor aandacht en effectieve communicatie.

Spoort jouw content  
aan tot actie?

TEKSTSCHRIJVEN | FOTOGRAFIE | ILLUSTRATIES |

INFOGRAPHICS | PICTOGRAMMEN | ICONEN | ...

Wat communiceert 
jouw organisatie?

Heeft jouw huisstijl 
een opfrisbeurt nodig?

LOGO | HUISSTIJL | HUISSTIJLHANDBOEK |

HUISSTIJLMIDDELEN | DRUKWERK | SIGNING | ...

FOLDER | BROCHURE | ADVERTENTIE | FLYER | POSTER |

DIRECT MAIL | MAGAZINE | NIEUWSBRIEF | ...

Is jouw website nog 
helemaal van deze tijd?

WEBSITE | WEBSHOP | BANNERS | E-MAILING |

E-MAGAZINE | SOCIAL MEDIA | E-COMMERCE | ...



Voor offline en online communicatie met resultaat.

Is jouw bedrijf goed 
vindbaar in Google?

Welk persoonlijk cadeau
wil je achterlaten?

SEA / SEO
Website-optimalisatie en online advertenties
voor meer bezoekers en potentiële klanten.

CAMPAGNES
Online en offline communicatie campagnes,
opvallend, doelgericht en met resultaat.

PREMIUMS
Persoonlijke custom-made geschenken,
verrassend voor elke klant en relatie.

BRANDING
Strategische positionering en merkopbouw
voor naamsbekendheid en klantenbinding.

ZOEKMACHINEOPTIMALISATIE | GOOGLE-ADS |

BANNER CAMPAGNES | REMARKETING | ...

Wat wil jij bereiken 
met jouw merk?

STRATEGIE | BRAND DESIGN | BRAND MANUAL |

BRAND BOOK | BRAND CAMPAGNE | MERCHANDISING | ...

PRIVATE LABEL GIN | PRIVATE LABEL LIMONCELLO |

CUSTOM MADE RELATIEGESCHENKEN | ...

SOCIAL MEDIA | BANNERS | ADVERTENTIES |

BUITENRECLAME | PERSONEELSWERVING | ...

Trekt jouw communicatie 
de juiste klanten aan?



JOUW NIEUWE 
HUISSTIJL 
ZOU HIER GOED
BIJ PASSEN.

Kunnen we al beginnen?

Uitgereikt aan:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

HELDEN
– C E R T I F I C A A T –

Jij bent een echte

Schmidt Held 
Bedankt voor je steun!

Uitgereikt door:
Marcel van Breda 

Jos van Vuren

Iedereen doet mee

03-03-2020McDonald’s   BOOMZAC



Wij werken al meer dan 20 jaar  
voor veeleisende opdrachtgevers. 

Elke klant krijgt van ons alle aandacht en bij iedere opdracht 
zetten we ons in tot het uiterste. Wij gaan altijd voor een lange 
termijn relatie, gebaseerd op vertrouwen en professionele
betrokkenheid. Met onze uitdagende voorstellen blijven we je  
verrassen en houden we het spannend. Zo wordt het nooit saai 
en gaan we voor een langdurig avontuur.

 40.000 ritten per jaar
 SMS met tijdstip afl evering
 Melding bij afl evering
 Track & Trace
 Duurzaam wagenpark

WAAROM
KAPPA KOERIER

088 321 21 21  info@kappa.nl

  Snelservice - binnen 1 uur exclusief reistijd 
bezorgd met onze spoedlevering 

  Overnight - overnight express verzending 
bezorgd door heel Nederland al vanaf € 21,50*

  Econoservice - goedkope pakketzending 
met ruim 70% korting tot 100 kg
 

  Budgetservice - voordelige pakketzending 
met ruim 30% korting tot 250 kg
 

  Fietskoerier - snelle bezorging per fi ets 
in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag
 
  Pallet transport - vakkundig palletvervoer 
in heel Nederland 

  Koeltransport - professioneel koeltransport 
naar iedere gewenste locatie 

  Vriestransport - snel en veilig vervoer van 
bevroren goederen 

Kappa Koerier is hét zakelijke koeriersbedrijf voor al uw zendingen, van en naar iedere locatie. 
Zowel nationaal als internationaal. Vanuit de Randstad kunnen onze koeriers het hele land optimaal 
van dienst zijn. Of uw pakket bestaat uit een enveloppe of uit een zending van 5000 kilo, wij zorgen 

voor een betrouwbare en veilige levering die volledig voldoet aan uw persoonlijke wensen. 

KAPPA KOERIERSDIENSTEN 

*getoonde prijzen zijn exclusief BTW

KAPPA.NL

nieuwe website binnenkort online...



HIER ZOU JOUW 
NIEUWE WEBSITE 
OF WEBSHOP 
KUNNEN STAAN.

Wanneer wil je online?

Revitalisatie 
Wijkwinkelcentrum De Kopermolen

De Nieuwe Kopermolen
Merenwijk - Leiden

Begrijpelijke taal?  
Zo doe je dat!

Beste mevrouw De Vries,

U heeft bij ons een extra grijze huisvuilcontainer aangevraagd. 
Op 25 februari 2020 wordt deze container bij u thuisbezorgd. 

U hoeft voor de bezorging van de container niet thuis te blijven
Tussen 10.00 en 16.00 uur zet een medewerker van Irado de container 
voor uw voordeur. Irado verzorgt de afvalverwerking van onze stad. Bel of mail gerust als u nog vragen heeftOns Klantcontactcentrum is bereikbaar via telefoonnummer 14 010  

op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.  Of stuur een e-mail naar  
contact@schiedam.nl.

Met vriendelijke groet,

Geachte mevrouw De Vries,

Via een brief heeft u op 3 januari jl. een aanvraag ingediend om een 

extra kliko te ontvangen.

Bij deze deel ik u mede dat in de week van 24 februari tussen  

10 en 16 uur een medewerker van Irado bij u langskomt om de  

aangevraagde kliko bij u af te leveren. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling klant 

contact centrum, telefonisch bereikbaar tussen 8:30 en 17:00 uur  

via telefoonnummer 14010.

Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Wanneer komen  
ze nou precies?

Irado? 
Wat is dat

voor bedrijf? 

Wil jij 80% van je doelgroep bereiken? 
Schrijf dan je tekst in begrijpelijke taal.

Helder!  
Ik krijg een container  

en hoef niet thuis  
te blijven.

Ik vind deze brief perfect: 
concreet, persoonlijk  

en duidelijk.

1 op de 5 Schiedammers heeft moeite met taal

We willen dat iedere Schiedammer onze teksten begrijpt. Door eenvoudig taalgebruik zorgen we voor een  

betere dienstverlening én een gelijkwaardige manier van samenwerken met inwoners en ondernemers. 

  

Schrijf jij al duidelijk?  

Gebruik de Taalkit op SharePoint of volg de training Begrijpelijke taal via Schiedam Campus!  

Moet ik nu de hele  
week thuisblijven? Ik weet  

precies wat de 
bedoeling is.

Meer informatie op SharePoint, A-Z, Begrijpelijke taal



HIER KAN
ONS WERK
VOOR JOU
STAAN.

Wanneer spreken we af?

Wil je vrijblijvend kennismaken? 
Maak een afspraak via T 010 476 80 08 
of info@esensdesign.nl

Bekijk wat wij nog meer voor je kunnen  
betekenen op esensdesign.nl

DROOM

GROEN

ENERGIE

WATERVEILIG

STEDELIJK

KLIMAATADAPTIEF
MOBILITEIT

SOCIAAL

9



250 M 500 M 750 M 1 KM 1,25 KM 1,5 KM 1,75 KM

VARESEWEG 135C | 3047 AT ROTTERDAM | T 010 476 80 08 | INFO@ESENSDESIGN.NL

esensdesign.nl

De kortste weg naar je creatieve partner.

B E D R IJ V E N T E R R E I N  N O O R D - W E S T
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