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MAKING 
KICK-ASS
BRANDS

Designing with a smile
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INTRO
Meer omzet, meer naamsbekendheid 
of meer zichtbaarheid? Wat je doel 
ook is, wij nemen je mee op een 
creatieve zoektocht. Van strategie naar 
ontwerp. Samen maken we een Kick-
Ass Brand. Of realiseren we gewoon 
goede marketingideeën die er ook 
nog eens top uitzien:

Brochures, websites of andere 
reclame-uitingen waar je trots op 
bent

Een bedrijfsnaam waarmee je ‘naam’ 
maakt

Drukwerk waar de kleuren vanaf 
spatten (we hebben óók verstand 
van druktechnieken)

(Online) reclame die het gezicht van 
jouw bedrijf laat zien
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INHOUD
SUPER HEROES

 � Ons enthousiaste team en partners

BRANDING 
 � Logo ontwikkeling

 � Kasteel Wijchen

 � NMG Vastgoed

 � Werkbedrijf Rijk van Nijmegen

 � Nieuwbouw Wijchen-West

 � Van Eldijk

DIGITAL DESIGN
 � Easy Caravanning

 � Fimé Truck Styling Parts

 � Herckenrath Fietsplaza

 � Cube2Live

 � Marvon Gifts

 � Rijschool Toby van Dijk

SITE VOOR STARTERS
 � Een project speciaal voor startende ondernemers

HOSTING EN ONDERHOUD
 � Veiligheid en up-to-date blijven

DEVELOPMENT
 � Het bouwproces van websites en webshops

SAMENWERKING WERKT
 � Drukkerij de Kleijn

 � De Kleijn Digital Printing

 � De Kleijn Signing

 � Kantoorvakhandel Wijchen

BRAINSTORMEN?
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SUPER
HEROES

LATEN WE SAMEN IETS TOFS NEERZETTEN!

Nuchter, veelzijdig, gedreven en vooral creatief. 
Met af en toe een lolletje en altijd in voor een praatje.
Wij geloven in sturen op resultaat. Ervoor zorgen dat jouw 
klant krijgt wat hij wil: een warm welkom, een duidelijke 
routing en af en toe een subtiele aansporing om tot actie 
over te gaan. 

PARTNER HEROES STIJN 
ANIMATOR • FILMMAKER

MICHIEL 
WEBSTRATEEG • SEO COACH

PIETER 
PR • MERKBEKENDHEID
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BJORN
BRANDING • ONLINE MARKETING • DESIGN

REMON
DESIGN • DEVELOPMENT • ONLINE MARKETING

AMOS
BRANDING • DESIGN • SOCIAL MEDIA

RONNIE
DRUKWERK • SIGNING • SALES
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STRATEGIE • LOGO • HUISSTIJL • DRUKWERK

Welke (online) kanalen werken 
voor jouw merk? Wat is er allemaal 
mogelijk? En hoe integreer je 
dat met je huidige middelen? 
Wij inventariseren, bedenken en 
ontwikkelen.

Een logo laten ontwerpen? Een 
nieuwe huisstijl? Of ga je voor 
een re-styling, omdat de tijd nu 
eenmaal snel gaat? Wij zorgen 
voor professionele en herkenbare 
ontwerpen.

Brochures, flyers, posters, 
visitekaartjes, uitnodigingen… 
drukwerk is nog steeds belangrijk 
voor goede marketing. Van 
ontwerp tot levering, wij zorgen 
voor drukwerk in lijn met jouw 
huisstijl en met correcte technische 
specs.

MERKSTRATEGIE LOGO & HUISSTIJL DRUKWERK
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SPORT     GROUP
HOLLAND

OR SWOR SW

ONDERNEMINGSRAAD
SOCIALE WERKVOORZIENING

LOGO ONTWERP
MERK & IDENTITEIT 

a d v o c a t e n
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PENDERS

FLEUREN
E L E K T R O

ATELIER 80
80

LOGO ONTWERP

a d v o c a t e n
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TANJA BRUINS
Kasteelmanager

We wilden graag met een Wijchens bedrijf samenwerken. 
Via internet voorwerk gedaan en uiteindelijk na een selectie 
bij jullie terecht gekomen. 

Na het eerste gesprek en jullie presentatie/offerte waren 
we wel overtuigd dat we met jullie in zee moesten gaan. 
Straalde professionaliteit uit. Flexibiliteit, meedenken, out of 
the box kenmerkt Studio 024. Goede communicatie, korte 
lijnen, snel reactie en goed benaderbaar. Een mooie club: 
aanrader!

#
D

O
N

E

 o LOGO ONTWERP

 o VISITEKAARTJES

 o UITNODIGING

 o ENVELOPPEN

 o ROLLUP BANNERS

 o VLAGGEN/ BANIEREN

 o ANSICHTKAARTEN

 o THEMA FOLDERS

KASTEEL 
WIJCHEN

GEMEENTE WIJCHEN
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Wij hadden diverse ideeën hoe wij ons 100-jarig jubileum 

konden vormgeven, maar misten de praktische creativiteit. 

Die vonden we bij Studio 024: zij maakten een fantastisch 

ontwerp van ons idee binnen een haast te kort tijdsbestek. 

Korte lijnen, verfrissende ideeën, echt meedenken, geen 

onnodige bureaukosten en humor: een fijne mix om mee 

te werken.

#
D

O
N

E

HENRIËT 
OOSTERVEEN
Marketing en communicatie

 o JUBILEUMLOGO

 o Z-FOLD NIEUWBOUWFOLDER

 o VLAGGEN

 o JUBILEUMWAAIER

 o MAKELAARDIJFOLDER

 o DRUKWERK EN SIGNING

NMG 
VASTGOED

WIJ BIEDEN ALLES OP HET GEBIED VAN WONEN
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De opdracht:

 o LOGO ONTWERP

 o VISITEKAARTJES

 o WERVINGSFLYERS

 o ROLLUP BANNERS

 o SIGNING KANTOOR

 o ANSICHTKAARTEN

#
D

O
N

E

Het werkbedrijf Rijk van Nijmegen startte een project 
op genaamd: “Doe je mee”. Dit is een project van de 
gemeente Nijmegen, Beuningen, Druten en Mook-
Middelaar, voor mensen met een Participatiewet uitkering. 

Voor deze campagne moest een eigen stijl ontwikkeld 
worden, die los staat van de stijl van het werkbedrijf. Er 
moest een logo ontwerp komen en een mooie, frisse, 
herkenbare huisstijl ontwikkeld worden. Samen met het 
Werkbedrijf Rijk van Nijmegen gingen we aan de slag om 
deze campagne een eigen gezicht te geven.

WERKBEDRIJF 
RIJK VAN NIJMEGEN

CAMPAGNE “DOE JE MEE”
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Vanuit de Gemeente Wijchen kwam de vraag of  wij mee 
zouden willen denken over het ontwikkelen van een logo 
en huisstijl voor een nieuwbouwproject in Wijchen. 

Met de briefing, doelgroep en gebiedskenmerken in het 
achterhoofd hebben we verschillende concepten gemaakt 
die we mochten presenteren voor de werkgroep.
Het uiteindelijke ontwerp is ontstaan uit de kenmerken 
van het desbetreffende gebied in Wijchen. Kleurstelling, 
lettertype gebruik en vormen zijn hier helemaal op 
afgestemd met een supermooi en herkenbaar eindresultaat!

#
D

O
N

E

De opdracht:

 o LOGO ONTWERP

 o CONCEPT PRESENTATIE

 o BEACHFLAG

 o ANSICHTKAARTEN

NIEUWBOUW
WIJCHEN-WEST

NIEUW WOONPLEZIER
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Open karakter

Boomkarakter

Cultuur en Historie Van wijk
naar vorm

Van vorm
naar beeldmerk

Van beeldmerk
naar logo
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Van Eldijk
G R O E N T E N  &  F R U I T

H O R E C A  &  M A A LT I J D E N

#
D

O
N

E  o BROCHURE

 o SPANDOEK

 o ADVERTENTIE

 o SOCIAL MEDIA VISUAL

 o FOTOGRAFIE

Brochure
De klant wilde graag meer bekendheid voor zijn complete 
assortiment van versproducten, dus niet alleen het leveren 
van werkfruit. Het idee was om een mooie full colour 
brochure neer te zetten waarin de sfeervolle foto’s ‘het 
verhaal’ zouden vertellen en de kwaliteit laten zien.
Door een frisse ‘smaakvolle’ vormgeving i.c.m. de 
sfeerfoto’s en productfoto’s hebben we een mooie 
brochure ontworpen die perfect weergeeft wat Van Eldijk 
allemaal kan leveren. Missie geslaagd!

Vacature
Om de vele aanvragen aan te kunnen (kwam vast door 
de mooie brochure ;-) was Van Eldijk op zoek naar 
jongeren die een leuke bijbaan zoeken. In een compleet 
andere stijl afgestemd op de doelgroep hebben we een 
hekwerkbanner, advertentie en een visual gemaakt.

De opdracht:

VAN ELDIJK
GROENTE EN FRUIT, HORECA EN MAALTIJDEN
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Bijbaantje?
medewerker groenten & fruit

(voor in het weekend en vakantie)

vanaf

16
 jaar

Bel of app
06 10 33 20 68

van EldijkPassie voor vers 

medewerker groenten & fruit

Bijbaantje?Bijbaantje?Bijbaantje?Bijbaantje?Bijbaantje?Bijbaantje?Bijbaantje?(voor in het weekend en vakantie)

groenten & fruit

en wil jij

Een goed salarisFijne werktijdenLeuke collega’sGezellige activiteiten

Ben jij

16jaar ?

Bel of app
06 10 33 20 68
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23DIGITAL DESIGN
WIREFRAMES, CUSTOM DESIGN & ANIMATIES

De term wireframes zegt je 
misschien niet zo veel. En 
dat hoeft ook niet. Je ziet 
ze vanzelf als we ze aan je 
voorleggen: blauwdrukken 
van je webpagina’s, maar dan 
zonder design. Handig om de 
navigatie, indeling en inhoud 
van je website te bepalen.

Strategie, check? Op naar 
de tekentafel! We gaan ons 
creatieve brein laten werken. 
In vier stappen maken we 
een topontwerp op maat. De 
kenmerken van de huisstijl 
worden daarin doorgevoerd, 
met de paginastructuur als 
basis. 

Bewegende elementen 
brengen leven in je website. 
Een geanimeerde button 
verhoogt bijvoorbeeld de 
attentiewaarde. Wij zetten 
daarom in op animaties, maar 
alleen als dit een meerwaarde 
heeft voor de ervaring van de 
websitebezoeker (prospect).

WIREFRAMES WEBDESIGN ANIMATIES
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N
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MAARTEN 
DE ROOS
Managing director

Samen met Studio 024 hebben we een geheel nieuw 

kampeerconcept “TakeOff’ van het nieuwe merk Easy 

Caravanning zowel in binnen- als buitenland snel en goed 

op de kaart kunnen zetten. Een perfecte beursintroductie 

kunnen doen waarbij meteen orders werden geschreven. 

Een mooiere start konden we ons niet voorstellen.

 o WORDPRESS CMS

 o WEBDESIGN

 o WEBDEVELOPMENT

 o WEBHOSTING

 o WEBSITE ONDERHOUD

 o PRODUCT CONFIGURATOR

 o SEO

 o EMAIL MARKETING

EASY 
CARAVANNING

THE NEXT GENERATION OF CARAVANNING HAS STARTED



25

Bezoek de website
www.easycaravanning.com
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Bij Fimé Truck Styling Parts vind je alles wat je nodig hebt voor 

een ‘King-of-the-Road-gevoel’. Accessoires voor op en in je 

cabine, uitlaten op maat, verlichting en elektra. Zij meten zelf 

in en leveren op maat. Het is plug-and-play, zodat je meteen 

weer de weg op kunt. Voor maatwerk komen ze daarom op 

locatie om de perfecte kwaliteit te leveren.

Met deze informatie in het achterhoofd, zijn we aan de slag 

gegaan met het ontwerpen van een logo en huisstijl. Dit werd 

weer doorgevoerd in de ontwerpen van de webshop.

#
D

O
N

E

 o WORDPRESS CMS

 o WEBDESIGN

 o WEBDEVELOPMENT

 o WEBHOSTING

 o WEBSHOP ONDERHOUD

 o E-COMMERCE (WEBSHOP)

 o SEO

De opdracht:

FIMÉ TRUCK 
STYLING PARTS

WEBSHOP VOOR MAATWERK ONDERDELEN
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Bezoek de website
www.fimeparts.nl
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ROBBY HERCKENRATH
Mede eigenaar

Goed, netjes, jullie voelden me goed aan met wat ik 
wilde. Iedereen was meedenkend en geïnteresseerd. 
Echte vakmannen.

#
D

O
N

E

 o WORDPRESS CMS

 o WEBDESIGN

 o WEBDEVELOPMENT

 o WEBHOSTING

 o CATALOGUS SHOP

 o FILTERS BIJ AANBOD FIETSEN

 o ANIMATIES

 o SEO

HERCKENRATH 
FIETSPLAZA

VOOR JARENLANG FIETSPLEZIER
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Bezoek de website
herckenrath-fietsplaza.nl
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De modulaire woning kan helemaal op maat 
gemaakt worden: van basic tot zeer exclusief, 
met mooie designs. Zeker ook interessant 
voor particulieren in het hogere segment.

De woningproblematiek in Nederland is 
zodanig dat snel bouwen meer en meer een 
issue gaat worden. Bovendien zoeken we 
de samenwerking op met lokale partners om 
in de afwerking, opwaardering en plaatsing 
van de woningen synergie te creëren. 
Containerwerk gebruikte zeecontainers 
en upgrade de ruimte tot hoogwaardige, 
geïsoleerde en betaalbare woonruimte in 
samenwerking met Cube2Live – Creators of 
the new way of living.

JEROEN BEKKERS
Eigenaar

#
D

O
N

E

 o WORDPRESS CMS

 o WEBDESIGN

 o WEBDEVELOPMENT

 o WEBHOSTING

 o WEBSITE ONDERHOUD

 o HOTSPOTS MET UITLEG

 o GEBRUIK VAN ANIMATIES

 o SEO

CUBE2LIVE
VAN ZEECONTAINER NAAR BETAALBARE WOONRUIMTE
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Bezoek de website
www.cube2live.com
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#
D
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E
MARVON
GIFTS

EXCLUSIEVE RELATIEGESCHENKEN & KERSTPAKKETTEN

YVONNE DE WIT
Eigenaresse

“Ik ben vanaf het begin al klant bij Bjorn en Studio 
024, want we hebben elkaar leren kennen op een 
netwerkbijeenkomst. Vanaf het eerste moment ben 
en word ik helemaal blij van de creatieve ideeën en 
laat daarom ook alles bij hun maken voor Marvon. Ze 
communiceren zeer prettig en hebben korte lijnen. 
Kortom een aanrader!”

 o WORDPRESS CMS

 o WEBDESIGN

 o WEBDEVELOPMENT

 o WEBHOSTING

 o CATALOGUS SHOP

 o FILTERS BIJ PAKKETTEN

 o JAARLIJKSE OPTIMALISATIE

 o EMAILMARKETING
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Bezoek de website
www.marvon.nl
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TOBY & KARIN
Eigenaren rijschool

“We zijn met meerdere reclamebureaus in de regio in 

gesprek gegaan, maar vervolgens sprak Studio 024 ons 

het meeste aan. Alle twijfels waren gelijk weggenomen en 

na het ‘intake gesprek’ zaten we op een lijn en speelden 

ze goed in op wat wij wilden. Het is een mooi team van 

professionals die erg vindingrijk zijn en met originele 

ideeën komen. Prettige communicatie met humor en goed 

bereikbaar. Echt een aanrader!”

 o WORDPRESS CMS

 o WEBDESIGN

 o WEBDEVELOPMENT

 o WEBHOSTING

 o WEBSITE ONDERHOUD

 o REGIONALE LANDINGSPAGINA’S

 o SEO

 o AUTOBELETTERING

TOBY 
VAN DIJK

OP WEG NAAR JE RIJBEWIJS
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Bezoek de website
www.tobyvandijk.nl
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Net voor  
jezelf begonnen?

(of wil je gaan beginnen?)

Dan ben je misschien helemaal nog niet op zoek naar een hele uitgebreide 
website van vele duizenden euro’s! Je wilt een site die alles kan, in een mooi 
design, en met alle mogelijkheden van zo’n uitgebreide website en dan maar iets 
minder op maat gemaakt.

Alle  voordelen voor 
jou op een rijtje

Gemak - geen technische kennis nodig

Snelheid - snelle website, snel geleverd

Professioneel - geen knutselwerk

Flexibel - groeit mee met jouw onderneming
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Sitevoorstarters werkt supereenvoudig!
Je logt in, en kunt direct pagina’s en berichten toevoegen  
aan je website:

 o Een homepage, die je helemaal zelf in kunt richten

 o  Zoveel pagina’s als je zelf wilt, om je producten en 

diensten te beschrijven

 o  Een blog, zodat je website dynamisch blijft  

en het is goed voor Google!

 o Uiteraard een contactformulier!

Bekijk hier de  
DEMO-pagina’s

is een onderdeel van Studio 024
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HOSTING EN
ONDERHOUD

Een WordPress website kan niet zonder 
onderhoud. Het is van belang om de 
updates voor het CMS uit te voeren en 
er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het 
thema en de actieve plug-ins netjes up-
to-date zijn. Het vormen stuk voor stuk 
beveiligingslekken, wanneer er sprake is 
van een verouderde versie. Voorkom dat 
je website niet goed werkt, want dit kan je 
klanten kosten!

WEBSITE  
ONDERHOUD

Een website kan niet zonder hosting en 
domeinnaam. Het hoort er gewoon bij. 
De domeinnaam is je www-adres. Hierop 
ben je te vinden. Hosting is het huren 
van ruimte op een server. Wij regelen het 
voor je. We zorgen ook dat alles veilig is, 
backups worden gemaakt. We kunnen 
snel schakelen mocht er toch iets niet goed 
gaan, want we werken niet met langdurige 
processen en tickets aanmaken.

HOSTING & 
DOMEINNAMEN
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HOSTING EN
ONDERHOUD



40DEVELOPMENT
WEBSITES, WEBSHOPS IN WORDPRESS CMS

Ben je je aan het oriënteren op een nieuwe 
website of webshop? Dan word je vast 
overspoeld door alle mogelijkheden. Wat 
wil je met je site of shop bereiken? Dat is 
voor iedere ondernemer anders. Met een 
potje brainstormen helpen we je op weg.
Het belangrijkste is om te bepalen wat nu 
eigenlijk hét doel is en wie je daarmee wil 
bereiken. We zorgen voor de juiste focus, 
dan bereik je pas resultaten!  

WordPress is op dit moment het meest 
gebruikte contentmanagementsysteem ter 
wereld. Iedereen kan ermee werken, ook jij! 
Je hebt geen technische kennis nodig om in 
ons systeem de website  aan te passen.
Alles wordt op maat gemaakt, want we 
maken geen gebruik van standaard thema’s. 
Hier hebben we hele goede redenen voor, 
vooral op het gebied van veiligheid en 
gebruiksvriendelijkheid.

WEBSITES & 
WEBSHOPS

WORDPRESS CMS



41DEVELOPMENT
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SAMENWERKING
WERKT
VORMGEVING MEETS DRUKWERK
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SAMENWERKING
WERKT
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AL MEER DAN 100 JAAR ONBETWIST UW DRUKWERK SPECIALIST

DRUKWERK
 VAN BRIEFPAPIER TOT COMPLETE FULL COLOUR BROCHURE

WIJ MAKEN ONDER ANDERE:

 o BRIEFPAPIER

 o ENVELOPPEN

 o VISITEKAARTJES

 o BROCHURES

 o FOLDERS

 o MAGAZINES EN KRANTEN

 o BOEKEN

 o SPECIAAL DRUKWERK
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WIJ PRINTEN ONDER ANDERE:

 o FLYERS

 o DIRECT MAILINGS

 o LESMATERIAAL

 o UITNODIGINGEN

 o STICKERS

 o VISITEKAARTJES

 o JAARVERSLAGEN

 o CADEAUBONNEN

DIGITAL PRINTING
VOLUMEPRINTWERK, GEPERSONALISEERD PRINTWERK EN MAILINGS



47DIGITAL PRINTING
VOLUMEPRINTWERK, GEPERSONALISEERD PRINTWERK EN MAILINGS



48SIGNING
OPVALLEN MET BELETTEREN VAN UW WAGENPARK TOT BEDRIJFSPAND

WIJ MAKEN ONDER ANDERE:

 o CAR WRAPPING

 o AUTOBELETTERING

 o RAAM- EN MUURVISUALS

 o GEVELBELETTERINGEN

 o SPANDOEKEN

 o VLAGGEN

 o STICKERS



49SIGNING
OPVALLEN MET BELETTEREN VAN UW WAGENPARK TOT BEDRIJFSPAND



50KANTOORVAKHANDEL
WEBSHOP VOOR KANTOORARTIKELEN

WIJ VERKOPEN ONDER ANDERE:

 o TONERS EN INKT 

 o OPBERGEN   

 o PAPIER EN NOTITIE 

 o PENNEN EN POTLODEN

 o COMPUTER TOEBEHOREN 

 o KANTOORARTIKELEN

 o KANTOORMEUBILAIR

 o SCHOOLMATERIALEN

 o PRINTPAPIER

 o PRINTERS



51KANTOORVAKHANDEL
WEBSHOP VOOR KANTOORARTIKELEN
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LATEN WE 
SAMEN IETS
TOFS 
NEERZETTEN!

HEB JE EEN LEUK PROJECT? OF WIL JE GEWOON EENS BRAINSTORMEN?

GA NAAR WWW.STUDIO024.NL OF SCAN DE QR CODE
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LATEN WE 
SAMEN IETS
TOFS 
NEERZETTEN!

HEB JE EEN LEUK PROJECT? OF WIL JE GEWOON EENS BRAINSTORMEN?

GA NAAR WWW.STUDIO024.NL OF SCAN DE QR CODE
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Bijsterhuizen 2414

6604 LL  Wijchen

024 - 212 09 92

info@studio024.nl

www.studio024.nl

Designing with a smile




