Presenteren wordt een eitje!

Wordt het niet tijd om een ei te leggen?
U kent dat gevoel vast wel: voorjaar, de takken lopen uit,
de vogels tjilpen al vroeg in de morgen zij leggen een ei, de
natuur heeft er weer zin in. Ook op ons heeft dat zijn weerslag.
Spontaan worden de bureaus opgeruimd, verse bloemen op
de balie gezet en nieuwe plannen gemaakt.
Dit is ook de tijd om eens goed naar uw bedrijfspresentaties
te kijken. Komen uw producten wel tot zijn recht? Is uw
beurspresentatie nog wel actueel en aansprekend? Spreken
uw advertenties de doelgroep nog aan? Haalt u voldoende
uit uw website? Past uw drukwerk nog bij de uitstraling van
uw bedrijf? Te veel werk met te veel verschillende bedrijven?
Niet bij Shopmade! Ruim dertig jaar ervaring in ontwerp,
uitwerking, materiaalkennis en vervaardiging van uw presentaties.
Bij Shopmade houden we ons dag in, dag uit bezig met “het
gezicht” van onze opdrachtgevers. Natuurlijk willen we in
de eerste plaats dat zij tevreden zijn met hun nieuwe display,
beursstand, huisstijl, brochure, website of advertentie.
Maar we willen méér! Door de in- en externe communicatie
te structureren bouwen we steeds verder aan uw imago.
Of anders gezegd: wij halen er voor onze klanten uit wat er in
zit! Dit legt u geen windeieren.
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Shopmade maatwerk in displays
Wim Klomp en Willem Schoonheim

Specialist in het vervaardigen
van maatwerk interieurs voor
winkelinrichting, evenementen
en promotiedisplays.

Shopmade event supplies
Lida Hamers

Verhuur en verkoop van wanden,
displays en meubilair voor beurzen
en evenementen.

Shopmade design
Peter Nijsen

Creatief ontwerp van huisstijlen,
brochures, webdesign, advertenties,
sign, verpakkingen en presentatiematerialen.

