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Visuele boost
voor je bedrijf

Fotografie: Ruden Riemens

1

Wij zijn
Zichtbaar.
En jij?

Fotografie: Ruden Riemens

Zoals onze naam doet vermoeden helpen wij onze
klanten met het breed uitdragen van hun identiteit
en het bereiken van haar doelgroep.

Wij werken o.a. voor:
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Fotografie: Ruden Riemens

benikzichtbaar.nl

3

Roompot Group
Project: Wallvisual van 102 m2
Toepassing: Airtex behang
Locatie: Roompot Group, Goes
Opdrachtgever: Weststrate
Ontwerp wallvisual:
Percy’s | Creative Agency
Realisatie: Zichtbaar
Beeld: Ruden Riemens
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Interieur
Je interieur is sfeerbepalend. Niet alleen in je woning, maar zeker ook binnen
je bedrijfs- of winkelpand. Door foto’s en visuals toe te voegen, geef je je
interieur Zichtbaar meer sfeer. En hoe gaaf zou het zijn als je ook je logo kunt
verwerken? Een opvallende muur, een mooie balie of speciale print op de
vloer; het kan allemaal met grafische (foto)prints in alle soorten en maten.

Je kunt bij ons terecht voor:

Wat klanten zeggen

• Wallvisuals op naadloos behang,
doek of folie.
• Prints op canvas, plexiglas e.d.
• Glas- en interieurfolies
• Bewegwijzering en freesletters
• Akoestische wandbekleding

“Zichtbaar heeft snel geanticipeerd op onze vraag
om de Dolmans brand krachtiger te maken in
onze panden. We zijn er erg happy mee, het geeft
ons allen op de kantoren nog meer werkvreugde.”

benikzichtbaar.nl

Erwin Janssen, algemeen directeur Dolmans
Landscaping Group
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DRVKKERY
Project: Gevelbestickering
Toepassing: Verschillende
folies op glazen gevel
Locatie: De Drvkkery,
Middelburg
Opdrachtgever: De Drvkkery
Realisatie: Zichtbaar
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Raamfolie
Een actie promoten, ramen blinderen, ruimtes decoreren of de temperatuur
in het kantoor verlagen? Er zijn veel redenen om voor raamfolie te kiezen. En
lang niet altijd decoratief, maar dus ook functioneel! Het gebruik van folie
biedt eindeloze mogelijkheden, zowel in toepassing als in product. Heb je een
specifiek doel in gedachten? Dan bekijken we graag met jou wat mogelijk is!

De functionele en/of creatieve
mogelijkheden zijn onbeperkt.
Informeer naar de opties voor
jouw project of bedrijf.

benikzichtbaar.nl

Je kunt bij ons terecht voor:
• Raambelettering en fullcolour prints
• Transparante of half-transparante folies
• Warmte- en zonwerende folies
• UV-, inbraakwerende en tintfolies
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Daxxa
Project: Lichtreclame
Toepassing: Verlichte
doosletters (LED)
Opdrachtgever: Daxxa
Personeelsdiensten
Locatie: Goes
Realisatie: Zichtbaar
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Gevel- en Lichtreclame
Als ondernemer met een eigen pand wil je maar één ding; zichtbaar én
vindbaar zijn. Goede gevel- en/of buitenreclame zorgt hiervoor. Er is van
alles mogelijk om je overdag goed zichtbaar te maken. Maar... Het liefst wil je
natuurlijk ook in de avond zichtbaar zijn! Gelukkig ben je ook dan bij ons aan
het juiste adres. Direct of indirect uitgelicht; wij zorgen dat jij zichtbaar bent!

Je kunt bij ons terecht voor:
• Onverlichte
freesletters
• Verlichte
doosletters

benikzichtbaar.nl

• Lichtbakken
• Gevelbestickering
• Reclameborden
• Frames en banieren

De uitstraling van je gevel
is het visitekaartje van
jouw bedrijfspand...
Hoe zichtbaar ben jij?
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Souburg Noord
Project: Projectbord
nieuwbouw 700 x 500 cm
Toepassing: Houten frame
met visual, voorzien van
ballast
Locatie: A58 bij OostSouburg
Opdrachtgever: Schinkel de
Weerd Makelaardij
Realisatie: Zichtbaar
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Buitenreclame
Bekendheid geven aan je merk, bedrijf of locatie. Bezoekers trekken naar
je evenement of laten zien waar je voor staat. Wat je ook wilt bereiken;
zichtbaarheid is van belang voor je slagingskans. En laat zichtbaarheid nu
nét onze specialiteit zijn. Bijvoorbeeld door het inzetten van buitenreclame,
zowel voor permanente als tijdelijke oplossingen zijn er veel mogelijkheden!

Tijdelijke promotiemiddelen
nodig? Zichtbaar verhuurt
diverse reclame-middelen.

benikzichtbaar.nl

Je kunt bij ons terecht voor:
• Vlaggen(masten)
• Projectborden en bouwschuttingen
• Reclameborden, frames en doeken
• Huur van tijdelijke reclameframes
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Camping
Zonneweelde
Project: Welkomstzuil bij
entree parking
Toepassing: Verlichte
ovale zuil
Opdrachtgever: Camping
Zonneweelde
Ontwerp: Zichtbaar
Realisatie: Zichtbaar
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Bewegwijzering
Weten jouw klanten de weg op jouw terrein te vinden? Niet weten waar je
moet zijn, is een frustratie voor velen. Een frustratie die gemakkelijk op te
lossen is met goede bewegwijzering! Bij Zichtbaar denken we hierin graag
met je mee, en dat doen we niet zomaar! Ons advies baseren we op veiligheid,
duidelijkheid en styling. Het is tenslotte ook de uitstraling die telt.

Je kunt bij ons terecht voor:

Wat klanten zeggen

• Reclamezuilen,
zowel verlicht en onverlicht
• Bewegwijzeringssystemen,
indoor en outdoor
• Routing advies en implementatie
• Naam- en huisnummerborden
• De Inhaker

“Bij het openen van een nieuw hotel is het
in één keer goed ontwikkelen van signing
essentieel. Zichtbaar heeft onze wensen perfect
omgezet in hoogwaardige route-aanduidingen,
gasteninstructies en overige communicatie.”

benikzichtbaar.nl

Govert Janzen, Hotel Mondragon Zierikzee
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SD Worx
Cycling team
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Project: Wagenpark
bestickering
Toepassing: 3M print-,
wrap- en snijfolie
Opdrachtgever: SD Worx
Cycling Team
Ontwerp: Zichtbaar
Realisatie: Zichtbaar

Voertuigbelettering
Als er iets is wat we goed kunnen, dan is het plakken! Dagelijks bestickeren
we alles wat herkenbaar moet zijn of bescherming nodig heeft. En, een auto
met belettering blijft nu eenmaal het perfecte reclamemiddel. We denken na
over de vorm en kunnen je zelfs helpen met het ontwerp. Eenvoudig, strak of
sierlijk en over-the-top; wij weten raad met ieder voertuig!

Wat klanten zeggen

Je kunt bij ons terecht voor:

“Bij Damen Yachting verwachten onze klanten
superieure kwaliteit. Daarom hebben wij hoge
verwachtingen van onze partners. Flexibiliteit,
nauwkeurigheid en ‘can-do-mentaliteit’. Bij
Zichtbaar kan ik daar op rekenen.”

• Voertuigbelettering en -wrapping
• Boatwrapping
• PaintProtectionFilms voor metaal,
kunststof en marmer
• Het complete traject van ontwerp
tot realisatie.

Pim Nordt, Amels / Damen Yachting

benikzichtbaar.nl
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Visamy
Project: Posters
aankondiging Haringseizoen
Toepassing: A1 Full Color
print op Blueback Postpaper
Opdrachtgever: Visamy
Ontwerp: Yourdentity
Realisatie: Zichtbaar
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Printing
We horen het vaak... “Oh, doen jullie dat ook!?”
Ja! Als het om printing gaat, dan kunnen we dat! Ieder materiaal kan namelijk
geprint, gezeefdrukt of bestickerd worden. Op die manier kunnen we je
optimaal helpen. Van informatieve brochure tot spandoek, vlag of give away.
Wij zijn reclamemakers in de breedste zin van het woord. Ben jij al zichtbaar?

Je kunt bij ons terecht voor:
• Huisstijldrukwerk (bijv. visitekaartjes)
• Drukwerk en merchandise
• Advertenties
• Spandoeken, vlaggen, rollbanners e.d.

benikzichtbaar.nl

Er zijn steeds meer duurzame
materialen en printmethoden.
Wil je graag een groene oplossing?
Vraag ons om advies.
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Particulier
project
Project: Keukenwrapping
Toepassing: Interieurfolie op
bestaande keukenkastjes
Realisatie: Zichtbaar
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Interieurfolie
Interieurfolie is het perfecte materiaal om keukens, kozijnen of deuren in te
pakken. Wrappen noemen we dat! De folie waarmee we wrappen is krasvast
en in iedere look verkrijgbaar. Door al die verschillende soorten folie kunnen
we jouw object gemakkelijk een compleet nieuwe look geven. Ideaal wanneer
je meubel nog geen slijtage heeft of niet helemaal bij je interieur past!

Je kunt bij ons terecht voor:
• Keuken- en meubelwrapping
• Fotowanden en patroonbehang
• Wrappen van deuren, liften, wanden
• Kozijnfolie
• Wanddecoratie

benikzichtbaar.nl

Je meubels en/of interieur
veranderen zonder hoge
verbouwingskosten?
Het toepassen van interieurfolie
is dan dé perfecte oplossing!
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Bedrijfskleding
SmartWheelz
Wie: Verkopers,
binnendienstmedewerkers
en vertegenwoordigers
Materiaal: Turboflex goud
Toepassing: Truien, vesten,
hoodies, t-shirts, jassen,
broeken, tassen
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Bedrijfskleding en accessoires
Als dealer van Engelbert Strauss, ProJob, Snickers en James Harvest is
Zichtbaar naast leverancier in maatwerk reclame ook nog eens hét adres voor
jouw bedrijfskleding. Van t-shirts tot werkjassen en van petten tot schorten;
we kunnen je overal bij helpen! En natuurlijk maken we je bedrijfskleding
Zichtbaar met (full color) bedrukkingen of borduringen.

Je kunt bij ons terecht voor:

Wat klanten zeggen

• Werkkleding
• High Visibility kleding
• Jassen, (softshell)jacks en
andere buitenkleding
• Petten en mutsen
• Branchegerichte bedrijfskleding
(bijv. horeca, retail etc.)

“Wij zijn erg blij met de hulp van Zichtbaar. Niet
alleen hebben ze ons fantastisch geholpen met
de keuze van onze kleding, ook hebben ze ons
geadviseerd in positionering van logo’s etc. De
kwaliteit is perfect en ook nog eens snel geleverd.”

benikzichtbaar.nl

Audrey Winters, mede-eigenaar SmartWheelz
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Drinkflessen
met logo
Product: Enkelwandige
waterfles met lekvrije
schroefdop. Inhoud 500 ml
Bewerking: Bedrukking in
meerdere kleuren
Materiaal: RVS
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Relatiegeschenken
Je zichtbaar maken bij potentiële klanten of je waardering tonen aan je
relaties en/of personeel? Dat doe je met een relatiegeschenk! Een goed
geschenk is natuurlijk gepersonaliseerd met jouw bedrijfsnaam of logo... En
laat dat nu net zijn waar wij goed in zijn! Samen met jou kijken we graag naar
de mogelijkheden en bepalen we welk artikel het beste bij je bedrijf past.

Maak je bedrijf zichtbaar met
een gepersonaliseerd geschenk
voor je relatie of personeel.

benikzichtbaar.nl

Je kunt bij ons terecht voor:
• Gepersonaliseerde schrijfwaren
• Merchandise (tassen, accessoires etc.)
• Gepersonaliseerde drinkwaren
• Gadgets met logo
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Een multifunctionele oplossing
die je voor iedere branche, iedere
locatie en voor elk moment kunt
gebruiken? De Inhaker is zo’n
product! Deze slimme standaard
maakt het mogelijk om snel
en voordelig in te spelen op
actualiteiten.
Dankzij een innovatief inhaaksysteem aan de binnenzijde van
de standaard kun je vrijwel alle
denkbare soorten promotie- en
communicatiematerialen inhaken.
Zo’n inhaker kan van alles zijn.
Denk aan gepersonaliseerde
(vormvrije) panelen, menuborden
en kapstokhaakjes, maar ook
zeepdispensers en televisies
kunnen worden ingehaakt.
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De Inhaker
Van desinfectiezuil en menu-standaard tot afscheidingswand en levensgrote
stand-in... De Inhaker is een flexibel plug & play concept, geschikt voor iedere
branche, iedere locatie en elk moment. Een gebruiksvriendelijk systeem
waarmee je op een snelle en voordelige manier in kunt haken op actualiteiten
zónder telkens te investeren in een compleet nieuwe display, zuil of stand.

Waarom kiezen voor De Inhaker?
Hoge funfactor: onbegrensde creatieve mogelijkheden
Hoge R.O.I: lagere kosten, hogere visuele impact
Gebruiksvriendelijk: snel in- én uit elkaar en super sterk
Kleine oplage: verkrijgbaar vanaf 1 stuk
Flexibel: snel inspelen op actualiteiten
Duurzaam: aanzienlijke materiaalreductie

benikzichtbaar.nl

Eindeloze grafische
mogelijkheden
voor al je visuele
communicatie.
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Eén plaats voor
al jouw reclame
uitingen.
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Bij Zichtbaar staan we voor
kwaliteit. Daarom sturen
we ervaren monteurs naar
jouw klus die de montage en
installatie van jouw reclame
uitingen tot in de puntjes
verzorgen en jouw reclame
perfect afleveren.

Onze services
Bedrijven helpen om zichzelf te laten zien en bij het bereiken van haar
doelgroep, dat is wat we doen. We denken mee met de ontwikkeling van je
idee, je signing, bedrijfskleding of interieuroplossingen. Maar ook met alle
andere reclamemiddelen helpen we je met alle liefde verder. Daarbij stellen
we hoge eisen aan kwaliteit, we willen tenslotte dat wat we doen goed is.
Het is dan ook niet voor niets dat jouw reclame uiting alleen gemonteerd en
geïnstalleerd wordt door onze eigen monteurs. Met alle kennis en ervaring op
zak weten zij precies wat ze moeten doen, en denken zelfs op locatie nog met
je mee over de praktische uitvoering.

Wist je dat je bij ons ook reclame
kan huren? Denk bijv. aan:
• Presentatieframes en/of projectborden
• Bungeebanners
• Reclamezuilen en/of vlaggenmasten
• Reclamecontainers
• Reclame aanhangwagens

benikzichtbaar.nl

Wat klanten zeggen
“Grote complimenten voor de monteur die
onze reclame uitingen heeft gemonteerd!
Alsof hij persoonlijk betrokken was, dacht
hij ter plaatse met ons mee. Erg fijn!”
Klaartje Eckhardt, Adviseur Bankzaken
Veldsink Advies
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Meer projecten zien?
Facebook
Instagram
LinkedIn

Zichtbaar | JMC
Technologieweg 11
4311 RV Bruinisse
T +31 (0)111 - 485 485
info@jmc-psd.nl

Zichtbaar Halsteren
Canadaweg 9B
4661 PZ Halsteren
T +31 (0)164 - 680 070
halsteren@benikzichtbaar.nl

Zichtbaar | Masters of Sign
Simonstevinstraat 16i
3291 CA Strijen
T +31 (0)85 - 488 54 69
info@mastersofsign.nl

benikzichtbaar.nl
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Zichtbaar Vlissingen
Gildeweg 31
4383 NJ Vlissingen
T +31 (0)118 - 417 170
vlissingen@benikzichtbaar.nl

