
Wat hebben 
ze nu weer 

gedaan
Het belang van herkenning,
opvallen en duidelijkheid

aan de hand van ons 
meest recente werk 



Een huisstijl staat voor HERKENNING maar een huisstijl is geen statisch geheel. Tijden veranderen
en zo ook de werkzaamheden van een bedrijf. Soms heeft een huisstijl een facelift nodig. Kleine ver-
schillen kunnen een geheel nieuwe uitstraling bewerkstelligen. 

Voor VSO makelaars maken wij al geruime tijd diverse uitingen. Altijd in de herkenbare stijl. Dit jaar is het tijd
voor een moderner gezicht. Een opfrisbeurt voor alle vormen van gedrukte en digitale communicatie.



Webontwerp moet goed DOORDACHT zijn. Geen consessies aan gratis templates. Een website is
nu eenmaal het belangrijkste visitekaartje van een bedrijf. Een huisstijl moet in de website doorge-
zet worden. Uiteraard responsive voor een goede weergave op ieder apparaat.



Of het nu menselijk, technisch of zakelijk moet zijn. De website kan er altijd goed uitzien en goed
werkzaam zijn. De identiteit van een bedrijf blijft HERKENBAAR in iedere vorm.



Een goed concept maakt het verschil bij een presentatie. Wanneer de visuele ondersteuning 
DUIDELIJK is maakt het de presentatie makkelijker en wordt de informatie goed overgebracht. 
Of het nu Powerpoint of een app ontwerp is, dit blijft gelijk



Ingewikkelde materie duidelijk weergeven, daar zijn we goed in. Het VERDUIDELIJKEN van een
verhaal middels illustraties, stroomschema’s of infographics. Voor de Nederlandse Reanimatie
Raad hebben we de nieuwe richtlijnen vormgegeven. 



Natuurlijk zorgen we ervoor dat alle uitingen binnen een bedrijf dezelfde uitstraling krijgen. 
De eenheid  tussen gedrukt materiaal en digitaal materiaal bevordert de HERKENNING. Niet alleen
in layout maar ook in de keuze voor illustraties en foto’s.



Gelukkig blijft het ontwerpen van logo’s en huisstijlen vaak terugkeren. Het blijft een mooie 
ontdekkingsreis van eerste gesprek tot het uiteindelijk resultaat. OPVALLEND anders maar wel met
de identiteit van de klant.

   aideva



Bij een mailing blijft ATTENTIEWAARDE toch belangrijk. Niet alleen de juiste informatie moet over-
komen maar vooral moet ervoor gezorgd worden dat de mailing niet rechtstreeks in de prullenbak
beland. Mailings die net even meer de aandacht trekken daar gaat het om.


