


THESIGN
MERKEN BOUWEN
MERKEN ONDERHOUDEN

Merken, daar draait alles om. Ze beïnvloeden ons leven op allerlei manieren. Bewust, omdat 

merken ons helpen uit te dragen wie we zijn, wat we zouden willen zijn of waar we voor 

staan. Onbewust, omdat merken ons gedrag beïnvloeden. Om zichtbaar te worden en te  

blijven bij de doelgroepen, is het ontwikkelen van een eigen identiteit met een eigen  

persoonlijkheid essentieel voor bedrijven en organisaties. 

Om je als organisatie te onderscheiden in de markt is een goed product of dienst alleen  

niet meer voldoende. De merkbeleving van een organisatie wordt steeds belangrijker.  

Het draait vooral om toegevoegde waarde. Naast kennis van de markt zijn vertrouwen en 

onderscheidend vermogen een must om als merk te groeien. 

TheSign is gespecialiseerd in het bouwen aan en onderhouden van merken. In het zichtbaar 

maken van organisaties, producten en diensten. We doen dit professioneel, doordacht en met  

passie. In deze brochure presenteren wij u enkele voorbeelden van ons werken aan merken. 





FEITEN

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN

Gemeente Heerhugowaard

Ontwikkel nieuwe beeldmerken

- Corporate beeldmerk
- Sub-beeldmerken van alle ‘parels’ Gemeente Heerhugowaard
- Beeldmerk Burgemeester Heerhugowaard
- Vormgeving

- Nieuwe beeldmerken zijn inpasbaar binnen de huisstijlrichtlijnen 
- Afgeleide sub-beeldmerken met elk een eigen identiteit
- Duidelijke weergave van de kernwaarden en -kwaliteiten van de opdrachtgever 

Alle in- en externe communicatiemiddelen

www.heerhugowaard.nl





FEITEN

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN

Corus

Ontwikkel sportkledinglijn en uniek kerstpresent

- Sportkleding
- Sporttas (kerstpresent)
- Rugtas

 - Opvallende, herkenbare sportkledinglijn met uitstekend draagcomfort,  
ontwikkeld binnen de huisstijlrichtlijnen van Corus

- Sublimatietechniek maakt het mogelijk om kleine aantallen te produceren
- Kerstpresent: praktische en herkenbare sporttas

Sportkleding voor voetballen, hardlopen en wielrennen.  
Daarnaast ook trainingspakken, sporttassen en rugtassen.

www.tatasteel.nl



OPDRACHTGEVER
De Snackerij

OPDRACHT
Ontwikkel nieuwe corporate identity en communicatie

CREATIE
- Beeldmerk
- Huisstijldragers
- Website
- Vormgeving
- Fotografie

VERANTWOORDING
- Opvallend kleurgebruik
- Aansprekende illustraties
- Onderscheidend 

MIDDELEN
Huisstijldragers, verpakkingsmateriaal, advertenties,  
website, auto- en gevelbelettering

www.desnackerij.nl

FEITEN



OPDRACHTGEVER
Christelijke scholengemeenschap Jan Arentsz

OPDRACHT
Ontwikkel leerlingenwervingscampagne voor groep 8  
van de basisschool

CREATIE
- Concept
- Character design
- Restylen logo
- Vormgeving

VERANTWOORDING
- De ontworpen characters spreken aan bij de  

belevingswereld van de doelgroep
- Logo past bij look & feel van de characters
- De binnenzijde van de waaier is bedoeld voor ouders  

en de buitenzijde voor leerlingen

MIDDELEN
Brochure in de vorm van een waaier, webpagina’s,  
advertenties en promobiel

www.ja.nl

FEITEN



FEITEN

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN

Stichting Dolfinn

MVO opdracht voor het ontwerpen van diverse logo’s voor  
de stichting Dolfinn en het ontwerp en bouwen van de website

- Diverse beeldmerken
- Website
- Vormgeving
- Fotografie

- Frisse, aansprekende en verrassende huisstijl 
- Speels door illustratie en kleurgebruik

Huisstijl, website, nieuwsbrief

www.dolfinn.nl



FEITEN

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN

Nederlands Loodswezen

In- en externe corporate communicatie

- Concept
- Vormgeving
- Fotografie

Het verwoorden en verbeelden van de kwaliteit en flexibiliteit  
van het Nederlands Loodswezen

In- en externe jaarverslagen, brochures, tarievenboekjes en advertenties

www.loodswezen.nl



FEITEN

Living Inn

Ontwikkel corporate identity en communicatie

- Concept
- Woordmerk
- Beeldmerk
- Vormgeving
- Fotografie

- Gericht op brede doelgroep
- Totaalaanbod van wonen en slapen extra onder de aandacht brengen
- Zon en maan geven de range van producten weer

Huisstijl, website, banieren, auto- en gevelbelettering,  
advertenties, uitnodiging

www.livinginn.nl

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN

THESIGN
POSITIE KIEZEN
POSITIE INNEMEN

Een merk zonder positionering is als communiceren zonder  

inhoud. Want welke aspecten van de identiteit van het merk  

moeten in de communicatie worden benadrukt die relevant  

zijn voor de doelgroep en die het merk onderscheiden ten  

opzichte van andere merken? Deze unieke eigenschappen en  

de doelstellingen van de organisatie dienen als startpunt in de 

ontwikkeling van het creatief communicatieconcept.  

We ontwikkelen creatieve, onderscheidende concepten binnen 

het marktsegment. Concepten met een duidelijke, gerichte  

communicatieboodschap vanuit een gekozen merkpositionering.

Om tot het concept te komen, denken en handelen we vanuit  

de unieke cultuur van de organisatie. We kruipen ook in de huid 

van de doelgroep om de toegevoegde waarde op gepaste wijze 

over te brengen. Dit alles vanuit de intentie om de doelgroep in  

de juiste beweging te brengen en doelstellingen waar te maken. 

Merken zichtbaar maken: dát is onze specialiteit.

MERK
IDENTITEIT

DOELGROEP
RELEVANTIE

CONCURRENTEN
ONDERSCHEID

POSITIONERING



FEITEN

Living Inn

Ontwikkel corporate identity en communicatie

- Concept
- Woordmerk
- Beeldmerk
- Vormgeving
- Fotografie

- Gericht op brede doelgroep
- Totaalaanbod van wonen en slapen extra onder de aandacht brengen
- Zon en maan geven de range van producten weer

Huisstijl, website, banieren, auto- en gevelbelettering,  
advertenties, uitnodiging

www.livinginn.nl

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN



OPDRACHTGEVER
De Geus Bouw

OPDRACHT
Op weg naar 2012. Ontwikkel binnen een periode van  
5 jaar de corporate identity en communicatie 

CREATIE
- Concept
- Restylen huisstijl
- Vormgeving
- Fotografie

VERANTWOORDING
- Binnen een periode van 5 jaar de communicatie  

organisch professionaliseren 
- Betrouwbaar
- Professioneel
- Zakelijk
- Uitstraling passend bij het huidige imago
- Gericht op alle stakeholders

MIDDELEN
Huisstijl, vlaggen, banieren, bench doeken, website,  
corporate advertenties, personeelsadvertenties, brochures 
en jubileumboek

www.geusbouw.nl

FEITEN



OPDRACHTGEVER
Museum Broeker Veiling

OPDRACHT
MVO opdracht, ontwikkel nieuwe corporate identity  
en communicatie

CREATIE
- Woordmerk
- Beeldmerk
- Vormgeving
- Illustraties
- Fotografie

VERANTWOORDING
- Het museum is vernieuwd 
- Een museum dat met z’n tijd meegaat,  

maar met respect voor de historie
- Het nieuwe strakke design van het ontvangstgebouw 

vraagt om een moderne en tijdloze huisstijl 

MIDDELEN
Huisstijl, banieren, wegbewijzering, website, advertenties, 
sponsorborden

www.broekerveiling.nl

FEITEN



FEITEN

MagentaZorg

Ontwikkel corporate identity en communicatie

- Woordmerk
- Beeldmerk
- Vormgeving
- Illustraties
- Fotografie

- Semi monolithische identiteitsstructuur voor acht vestigingen met voor  
elke vestiging een eigen identiteit

- Het logo bestaat uit verschillende bouwstenen, die staan voor de regio,  
doelgroep en mate van zorgbehoefte

Huisstijl, banieren, wegbewijzering,  personeelsadvertenties, advertenties, krant

www.omnizorg.nl

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN



FEITEN

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN

Voorbij Funderingstechniek

Ontwikkel nieuwe corporate brochure 

- Concept 
- Vormgeving
- Fotografie

- Weergave van de kernkwaliteiten 
- Duidelijke herkenbaarheid van de sterke punten
- Sterke heading: Denkkracht-Daadkracht-Draagkracht

Corporate brochure

www.voorbijfunderingstechniek.nl



OPDRACHTGEVER
Stadsdrukkerij Amsterdam

OPDRACHT
Ontwikkel nieuwe corporate identity en communicatie

CREATIE
- Concept
- Beeldmerk
- Vormgeving
- Fotografie

VERANTWOORDING
• Modern
• Onderscheidend
• Amsterdam
• Brutaal
• Herkenbaar

MIDDELEN
Huisstijl, advertenties, bedrijfskleding, gevelbelettering, 
vlaggen, website, koppermaandagboekje

www.stadsdrukkerijamsterdam.nl

FEITEN



OPDRACHTGEVER
Margret Snelleman - Kinder- en jongerentherapie

OPDRACHT
Ontwikkel een nieuwe corporate identity en de daarbij 
behorende communicatiemiddelen.

CREATIE
- Creatief Communicatie Concept 
- Ontwerp nieuw logo
- Ontwerp nieuwe huisstijl
- Vormgeving
- Character Design
- Fotografie

VERANTWOORDING
We hebben een creatief communicatieconcept ontwikkeld 
die de doelgroep aanspreekt. En voldoet aan de onder
staande kernwaarden. 
- Vrolijk
- Veilig
- Professioneel
- Kinderlijk
- Toegankelijk

MIDDELEN
Briefpapier, visitekaartjes, website, character design en 
brochures.

FEITEN

www.margretsnelleman.nl





OPDRACHTGEVER
Leegwater Houtbereiding

OPDRACHT
Ontwikkel nieuwe corporate communicatie

CREATIE
- Productnaam ontwikkeling
- Concept
- Woordmerk
- Beeldmerk
- Vormgeving
- Fotografie

VERANTWOORDING
- Professioneel
- Herkenbaar
- Transparant
- Duurzaam

MIDDELEN
Huisstijl, website, webshop, corporate brochure met  
leaflets, coporate map, productverpakkingen

www.leegwater.nl

FEITEN



THESIGN 
DE JUISTE INDRUK
DE STERKSTE INDRUK

Een eerste indruk kun je maar één keer maken. Dat geldt voor mensen. Maar net zo goed 

voor merken, producten, organisaties of gemeentes... Al deze zaken kun je namelijk heel  

goed personifiëren. Personificatie is een goed instrument om rationele en emotionele  

waarden te meten. ‘Look and feel’ zijn daarbij doorslaggevend. Oftewel: hoe voelt het aan? 

Bevalt het wat we zien..?  Logo, huisstijl, kleur- en taalgebruik, het speelt allemaal mee in hoe 

we voelen, denken en - uiteindelijk - oordelen over een merk. 

Succesvol bouwen aan merken vraagt om een vertaalslag in woord en beeld die het juiste  

gevoel oproept bij de ontvanger ervan. Een goede mediastrategie is eveneens van belang. 

Want communicatie verloopt via steeds meer kanalen. Vrijwel elke doelgroep heeft inmiddels  

z’n eigen medium. Wij geloven dan ook sterk in een cross- of multimediale aanpak. 

Samen met u bepalen we de meest krachtige combinatie van alternatieve, traditionele,  

sociale en nieuwe media. Geïntegreerde communicatie zorgt uiteindelijk voor de meest 

sterke indruk. Als full-service bureau kan TheSign u helpen om die indruk te maken middels:

• Huisstijlontwikkeling (corporate identity) 

• Corporate communicatie 

• Wervingscampagnes (arbeidsmarkt)

• Financiële communicatie

• Positioneringscampagnes

• Social media strategie

• Direct mailings

• Webdesign

• Mediastrategie en -inkoop

• Drukwerkinkoop en -begeleiding

• Fotografie en fotografiebegeleiding

• Projectmanagement





OPDRACHTGEVER
Bouwcombinatie Langedijk

OPDRACHT
Ontwikkel corporate identity en communicatie

CREATIE
- Concept
- Woordmerk
- Beeldmerk
- Vormgeving
- Fotografie

VERANTWOORDING
- Professioneel
- Duidelijke communicatie
- Bundeling van krachten en kennis
- Onderscheidend

MIDDELEN
Huisstijl, website, corporate brochure, DM-actie (porselein)

www.bouwcombinatielangedijk.nl

FEITEN



FEITEN

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN

Nederlands Loodsencorporatie

Ontwikkel internationaal magazine Navigator

- Redactie
- Concept
- Vormgeving
- Fotografie

- Informatief magazine 
- Gericht op de relaties van de Nederlands Loodsencorporatie
- Goede balans tussen tekst en fotografie
- Engelstalig

Magazine Navigator

www.loodswezen.nl



FEITEN

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN

NMA

Ontwikkel nieuwe identiteitsstructuur, corporate identity en communicatie voor 
de nieuwe organisatie

- Concept
- Woordmerk
- Beeldmerk
- Vormgeving
- Fotografie

- Monolithische identiteitsstructuur
- Eenheid in de communicatie voor alle dochterondernemingen
- Krachtige uitstraling van het beeld door herkenbare fotografie
- Herkenbaar
- Onderscheidend

Huisstijl, corporate brochures, productbrochures, personeelsadvertenties



OPDRACHTGEVER
Snijder Gerechtsdeurwaarders en Incasso

OPDRACHT
Ontwikkel nieuwe corporate identity en communicatie  
voor de verzelfstandigde organisatie

CREATIE
- Concept
- Woordmerk
- Beeldmerk
- Vormgeving
- Fotografie

VERANTWOORDING
- Persoonlijk
- Professioneel
- Flexibel 
- Betrokken

MIDDELEN
Huisstijl, corporate brochures, personeels- en  
productadvertenties, mailingen

www.snijderincasso.nl

FEITEN



FEITEN

Landelijk Dementie Platform

Ontwikkel regionale campagne om dementie onder de aandacht te brengen

- Concept
- Vormgeving
- Fotografie

- Opvallend
- Herkenbaar
- Verleden wat gedeeltelijk door fotografie zichtbaar is

Website, mailing, busbedrukking

www.platformdementie-nhn.nl

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN



FEITEN

www.kinderopvangbabbels.nl

OPDRACHTGEVER
Kinderopvang babbels

OPDRACHT
Ontwikkel een nieuwe corporate identity en voer deze door 
op alle, zowel interne- als externe, communicatiemiddelen 
binnen een periode van twee jaar.

CREATIE
- Creatief Communicatie Concept 
- Ontwerp nieuw logo
- Ontwerp nieuwe huisstijl
- Vormgeving
- Character Design (dieren en hun wereld)
- Fotografie

VERANTWOORDING
We hebben een creatief communicatieconcept ontwikkeld 
die de verschillende doelgroepen aanspreekt. En voldoet 
aan de onderstaande kernwaarden. 
- Vrolijk
- Veilig
- Professioneel
- Kinderlijk
- Betrouwbaar
- Toegankelijk

MIDDELEN
Huisstijl, vlaggen, banieren, website, character design 
(dieren, belevingswereld), brochure’s, Interieur Design, 
advertenties, promotie film., kinderboek en posters.



FEITEN

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN

Gemeente Heerhugowaard

Ontwikkel marketingcampagne waarmee nieuwbouwplan De Draai  
in korte tijd in de regio Heerhugowaard op de kaart wordt gezet

- Concept
- Woordmerk
- Beeldmerk
- Vormgeving
- Fotografie

- Toegankelijke thematiek
- Gebruik van slogans 
- Opvallende en herkenbare beelden

Brochure, mailing, advertenties, vuilniswagens, driehoeksborden,  
gevel- en vloerbedrukking, (organisatie) informatiedag, website

www.heerhugowaard.nl



FEITEN

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN

B&A

Ontwikkel coporate identity en communicatie

- Concept
- Woordmerk
- Beeldmerk
- Vormgeving
- Fotografie

- Semi monolithische identiteitsstructuur
- Collectivistische cultuur van de doelgroep
- Herkenbare fotografie
- Onderscheidend
- Professioneel

Huisstijl, brochure, website, advertenties, billboards



OPDRACHTGEVER
Tata Steel

OPDRACHT
Ontwikkel  brochure met kwaliteitseisen  
voor schrotleveranciers

CREATIE
- Concept
- Vormgeving
- Fotografie

VERANTWOORDING
- Handzaam formaat (past in binnenzak)
- Overzichtelijke informatie middels tekst en fotografie

MIDDELEN
Schrotwaaier, organisatie presentatiebijeenkomst

www.tatasteel.nl

FEITEN



OPDRACHTGEVER
Merk+Talent

OPDRACHT
Ontwikkel naam en visuele identiteit

CREATIE
- Naam
- Corporate beeldmerk
- Website

VERANTWOORDING
- Naam: Bedrijf/organisatie (Merk) en Mensen (Talent)
- DNA is de basis en vertrekpunt van bedrijven en  

organisaties 

MIDDELEN
Alle in- en externe communicatiemiddelen

www.merkentalent.nl

FEITEN

MERK + TALENT
TALENT VOOR MENSEN
TALENT VOOR MERKEN

Elk bedrijf heeft een uniek merk-DNA. Een definitie over wie u en uw medewerkers samen 

zijn als merk, maar ook waar u samen voor staat en wat u samen belooft te leveren aan  

de klant. Door uw merk-DNA te definiëren en daarna te versterken, wordt nieuwe groei  

mogelijk. Als drager van uw merkboodschap heeft uw medewerker de sleutel tot uw  

succes in handen. Consumenten blijken gevoelig voor wat anderen ons aan- of afraden.  

Medewerkers die trots zijn op hun werk zullen dit graag aan anderen laten weten.  

Merk + Talent heeft een formule ontwikkeld om medewerkers in die positieve houding te 

krijgen, namelijk: HR x PR = (M+T). Vrij vertaald betekent dit dat de juiste inzet van Human 

Resources in combinatie met Employer Branding zorgt voor de gewenste versterking van  

het merk en best passende werving en begeleiding van talent. 

Merk + Talent is een coproductie van TheSign Merkenbouwer en Samen Loopbaan- 

management. Door het gewenste team samen te stellen van branding specialisten,  

loopbaanexperts en communicatiespecialisten (ver)binden wij mensen aan organisaties 

via talentmanagement en arbeidsmarktcommunicatie. Op zorgvuldige en soms ook  

originele wijze brengen wij werkgever en werknemer of werkzoekende samen. Hiermee 

zorgen wij dat de juiste mensen voor nu en voor de toekomst kunnen worden aangetrokken, 

behouden en betrokken.

Merk

• Branding campagnes

• Conceptontwikkeling

• strategieontwikkeling

Talent

• Duurzame inzetbaarheid

• Strategische personeelsplanning

• Talentontwikkeling



OPDRACHTGEVER
Merk+Talent

OPDRACHT
Ontwikkel naam en visuele identiteit

CREATIE
- Naam
- Corporate beeldmerk
- Website

VERANTWOORDING
- Naam: Bedrijf/organisatie (Merk) en Mensen (Talent)
- DNA is de basis en vertrekpunt van bedrijven en  

organisaties 

MIDDELEN
Alle in- en externe communicatiemiddelen

www.merkentalent.nl

FEITEN



OPDRACHTGEVER
Gemeente Heerhugowaard

OPDRACHT
Ontwikkel naam en branding concept voor bedrijventerrein

CREATIE
-- Naam bedrijventerrein
- Conceptontwikkeling
- Creëren en ontwikkelen van het merk 
- Vormgeving
- Fotografie

VERANTWOORDING
- Heerhugowaard als werkstad gepositioneerd met  

De Vaandel als aandachtspunt
- Ambassadeurscampagne, bedrijven uit Heerhugowaard 

met een verhaal
- Directie van prominente bedrijven als ambassadeur
- Concept wordt tevens ingezet als citymarketing

MIDDELEN
Brochures, flyers, advertenties, bouwborden

www.heerhugowaard.nl

FEITEN



OPDRACHTGEVER
EMPA European Maritime Pilots’ Association

OPDRACHT
Restylen huisstijl en ontwikkelen van een  
nieuwe website en -shop

CREATIE
- Vormgeving
- Restyle beeldmerk
- Fotografie
- Website

VERANTWOORDING
- Een nieuw beeldmerk passend bij de professie en de tijd, 

met een moderne internationale uitstraling
- De website geeft zowel de leden van EMPA als geïnteres-

seerden informatie over loodsen en actuele onderwerpen

MIDDELEN
Huisstijldragers, relatiegeschenken, website en -shop

www.empa-pilots.eu

FEITEN



OPDRACHTGEVER
Hollandse Roem

OPDRACHT
Ontwikkel corporate identity en branding campagne

CREATIE
- Concept
- Beeldmerk
- Website
- Fotografie
- Marketingstrategie

VERANTWOORDING
- Een bijzonder beeldmerk voor een bijzonder product.  

In het beeldmerk wordt de verbinding gelegd met  
producties (boeken/magazines) en het bijzondere verhaal

- Aansprekende fotografie
- Onderscheidende uitstraling

MIDDELEN
Huisstijldragers, brochures, poster, website

www.hollandseroem.nl

FEITEN

HOLLANDSE ROEM. 
SUCCES BOEKEN
DOOR EEN GOED VERHAAL

Nederland is klein. Maar op veel terreinen leveren Hollandse bedrijven of organisaties  

grootse prestaties. Via storytelling geeft Hollandse Roem deze prestaties de diepgang en 

lading die ze verdienen. We creëren bewondering en trots. Hollandse Roem ziet bedrijven  

en organisaties - en met name dat waar ze voor staan en wat ze vertegenwoordigen - als  

een persoonlijkheid. En die persoonlijkheid krijgt meer gezicht, karakter en bezieling als je  

een aansprekend verhaal vertelt. Zo’n verhaal is er altijd, maar je hebt er meestal wel een  

aanleiding voor nodig om het te gaan schrijven. Dit kan een jubileum zijn, maar ook een 

bijzondere gebeurtenis, prestatie of product. Voor Hollandse Roem is elke aanleiding goed. 

Omdat wij met passie, creativiteit en vakmanschap in staat zijn om met een goed verhaal te 

komen dat voorzien is van een sterke rode draad, doorvertaald in tekst, beeld en vormgeving. 

Voor elke opdracht formeren we een uniek team van specialisten. 

Zo maken we samen sterk werk in:

• Jubileumboeken

• Jubileummagazines

• Corporate boeken

• Jaarverslagen

• Expositie-uitgave

• Collectie-uitgave

Hollandse Roem is een 100% Hollandse organisatie. Een coproductie van TheSign  

Merkenbouwer en SDA Print + Media. Een optelsom van vaderlands vakmanschap,  

gedrevenheid, enthousiasme en passie. Samen maken we een 100% Nederlands product.  

Een product waar u trots op kunt zijn. 



OPDRACHTGEVER
Hollandse Roem

OPDRACHT
Ontwikkel corporate identity en branding campagne

CREATIE
- Concept
- Beeldmerk
- Website
- Fotografie
- Marketingstrategie

VERANTWOORDING
- Een bijzonder beeldmerk voor een bijzonder product.  

In het beeldmerk wordt de verbinding gelegd met  
producties (boeken/magazines) en het bijzondere verhaal

- Aansprekende fotografie
- Onderscheidende uitstraling

MIDDELEN
Huisstijldragers, brochures, poster, website

www.hollandseroem.nl

FEITEN



OPDRACHTGEVER
Platform voor dementie Noord-Holland-Noord,  
Geriant en Vrijwilligers Centrales

OPDRACHT
Ontwikkel branding- en wervingscampagne voor 
Goede Maatjes gericht op twee verschillende doelgroepen

CREATIE
- Concept branding- en wervingscampagne
- Beeldmerk
- Fotografie
- Website

VERANTWOORDING
- Campagne beeld draagt bij aan het gevoel van  

vrije tijdsbesteding
- Mantelzorgers informeren over mogelijkheden  

voor ondersteuning 
- Vrijwilligers werven, met hun hobby kunnen ze  

mantelzorgers ondersteunen

MIDDELEN
Leaflets, posters, website, autobusbedrukking

www.goedemaatjesdementie.nl

FEITEN



FEITEN

OPDRACHTGEVER

OPDRACHT

CREATIE

VERANTWOORDING

MIDDELEN

SVVNH

MVO opdracht. Ontwikkel sponsorcampagne voor de Meidenacademie en  
de Witte Leeuwinnen(Telstar)

- Concept
- Vormgeving

- Ook meisjes willen hun voetbaldromen waar maken, en dat is geld waard
- Met behulp van  sponsorkaarten is het voor “de meiden” makkelijker om  

sponsoren te benaderen
- Eigentijds door fotografie, illustratie en kleurgebruik
- Brochure om toekomstige sponsoren te enthousiasmeren voor de  

Witte Leeuwinnen(Telstar)

Sponsorkaarten, brochure, oorkonde, klapper, enz.

www.dewitteleeuwinnen.nl
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THESIGN
HARD AAN HET WERK
HART VOOR UW MERK

Merken bouwen, merken onderhouden. Het is en blijft mensenwerk. En daarmee draait  

het om menselijke eigenschappen, zoals: kennis, ervaring, betrokkenheid, vakmanschap,  

samenwerking, passie en creativiteit. Oftewel: om het juiste team op uw project.  

Het team van TheSign bestaat uit een mix van ervaren experts en aanstormend talent.  

Waar nodig werken we samen met specialisten, bijvoorbeeld als het gaat om social media. 

Deze flexibele opzet maakt ons snel, slagvaardig, full-service en competitief. Omdat een 

slanke, fitte organisatie zich makkelijker kan bewegen in een veeleisende en beweeglijke 

markt. Het stelt ons in staat om per klant een team van specialisten samen te stellen dat 

is afgestemd op de grootte en doorloopsnelheid van het project. Zo kunnen we full-service 

topkwaliteit leveren tegen een concurrerende prijs. 

Wat we doen, doen we met hart en ziel. TheSign ondersteunt en helpt u de identiteit van uw 

merk zichtbaar te maken. We ontwikkelen hiervoor een onderscheidend en creatief  

communicatieplan. Maar dit kunnen we niet alleen. Samen met u starten we het project  

en samen realiseren we doelstellingen.

Spreekt onze manier van werken u aan? Dan maken wij graag een afspraak met u. Voor een 

persoonlijke kennismaking. Of voor een uitgebreide presentatie van ons bureau. Dat kan 

bij ons op het kantoor. Maar we komen ook graag naar u toe. U zegt het maar. We leren uw 

bedrijf of organisatie graag beter kennen. Net als de mensen erachter. Want als we één ding 

graag aan u duidelijk willen maken via deze brochure, dan is dat onze passie en plezier voor 

ons vak. En onze welgemeende interesse voor uw bedrijf of organisatie. 

Aangenaam: TheSign.
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