Weet u
alles
beter...

...of niet?
U weet veel over uw bedrijf
en wij weten veel over communicatie.
Dus, samen weten we alles beter!

Laten we samen leven blazen in uw communicatie!

Branding
Een eerste indruk maakt u maar één keer.
Een uniforme huisstijl helpt om van die eerste
indruk een blijvende indruk te maken. Zo zijn
alle elementen van uw bedrijfsidentiteit op
elkaar afgestemd.
Logo’s, briefhoofden, omslagen en naamkaartjes zorgen ervoor dat (potentiële) klanten
meteen weten dat het over uw bedrijf gaat.

Strategische communicatie

Website en nieuwsbrief

Een goede strategie is de fundering voor uw
zaak. Uw communicatie is daar geen uitzondering op. Wij werken een communicatieplan uit
met uw vooropgestelde doelstellingen. Hierin
wordt uw persoonlijke aanpak uitgebreid besproken. Het succes van uw communicatie is
rechtstreeks verbonden met een goede mediaplanning. Via welke kanalen komt uw boodschap bij de juiste doelgroep? We begeleiden
u graag in dit mediatraject.

Gezien worden is de boodschap, ook op het
internet! Een goede website is dé manier om
op te vallen. Daarom is een logische opbouw
met wervende teksten en een passend uiterlijk
essentieel. Gezien worden kan op verschillende manieren. Daarom staan we ook in voor
kwaliteitsvolle nieuwsbrieven in de vorm van
e-mailmarketing. Wij zorgen voor een aantrekkelijk design en een krachtige copywriting die
uw lezer smaakt.

Sociale Media
U bent actief op sociale media, maar het posten van informatie wordt steeds verder geschoven op uw to-do lijst? Wij zorgen alvast
dat u deze opdracht van uw opdrachtenlijstje
kan schrappen.
We ontwikkelen een volledig contentplan
met aantrekkelijke visuals. Heeft u nood aan
persoonlijke ondersteuning? Ook hiermee
helpen we u graag verder.

Drukwerk
Na uw goedkeuring gaan we over tot het
drukken van de opdracht. Dankzij onze
jarenlange expertise in het vak hebben we
een uitgebreid netwerk opgebouwd aan
leveranciers.
Daarom kunnen we u steeds het beste advies
geven van ontwerp tot uitvoering. Gebruik
uw kostbare tijd voor andere dringende zaken, wij regelen uw drukwerk!

Ons beterweten!
Wilt u meer te weten komen over
Proﬁel Reclamebureau?
Wij als reclamebureau beschikken dankzij onze jarenlange ervaring
over de nodige know-how om voor uw bedrijf kwalitatieve communicatie op maat te maken. U kan bij ons terecht voor zowel kleine als grote
opdrachten. Doordat u doorheen het hele project alles bespreekt met

Johnny Stegen
Zaakvoerder

één contactpersoon, zijn we altijd op de hoogte van uw wensen en
verwachtingen. Zo werken we op een kosten- en tijdbesparende manier en
kunnen we u altijd vlot helpen.

Laat ons samen vrijblijvend afspreken,
onze heerlijke kofﬁe staat klaar.
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