CASE STUDY:
VAN DORP

COMPLETE SIGNING VOOR VAN DORP IN DE
WELBEKENDE OPVALLENDE HUISSTIJL
Van Dorp Installaties is in 1985 gestart als een traditioneel installatiebedrijf met 10 medewerkers.
Inmiddels is het familiebedrijf uitgegroeid tot een technisch dienstverlener met 15 vestigingen en ruim
1000 medewerkers. Blomsma Print & Sign heeft de groei van Van Dorp door de jaren heen van dichtbij
meegemaakt en heeft vele mooie projecten afgerond voor het bedrijf. De signprojecten lopen uiteen van
wagenparkbestickering, bewegwijzering tot gevelreclames op maat.

Van Dorp heeft een opvallende gele huisstijlkleur die terug te zien is in alle uitingen van het bedrijf.
Het is belangrijk voor een bedrijf om herkenbaarheid te creëren bij de doelgroep door consistentie te
hebben in de signing. Bij Van Dorp is die eenheid goed te zien in onder andere de gevelreclame, de
bewegwijzering en het wagenpark. Wellicht heeft u de gele bedrijfswagens op de weg voorbij zien
rijden.

GOED VINDBAAR VOOR KLANTEN
Blomsma Print & Sign heeft meerdere vestigingen mogen voorzien van nieuwe gevelreclame.
Gevelreclame is het eerste aanzicht wat bezoekers of voorbijgangers zien van uw bedrijf. Daarom is
het goed om opvallende en uitnodigende gevelreclame te hebben. Het begon met het hoofdkantoor in
Zoetermeer met daaropvolgend drie andere vestigingen, waaronder de vestigingen Almere, Breda en
Deventer. De oude gevelreclames waren nog in de oude huisstijl met oude logo’s. Deze signing moest
vernieuwd worden. Ook waren de bewegwijzeringsborden bij de ingangen behoorlijk verkleurd en nog
voorzien van oude logo’s. Op de drie panden zijn nieuwe logo’s geplaatst en de zuilen zijn grondig
gereinigd, waarna er nieuwe folies op zijn gemonteerd. De signing op de locaties zijn op verschillende
manieren toegepast, afhankelijk van de ligging en de gevel van het pand. Alle drie de locaties hebben
een restyling gehad en vallen weer goed op bij de doelgroep.

“Gevelreclame is het eerste aanzicht wat bezoekers of
voorbijgangers zien van uw bedrijf”

ANDERE PROJECTEN:
In een ander project voor Van Dorp heeft Blomsma Print & Sign lichtreclame op de gevel geplaatst bij het
“ontwikkelhuis”, waarbij gebruik is gemaakt van energiezuinige doosletters. Naast diverse gevelreclames
heeft Blomsma Print & Sign ook het wagenpark voorzien van signing. Alle bedrijfswagens zijn bestickerd
in de huisstijl van Van Dorp. Zo zijn de bedrijfswagens gewrapt in de gele huisstijlkleur met het logo op
de voorkant, zijkant en achterkant. Daarnaast staat op de achterkant een opsomming van de diensten die
Van Dorp kan leveren aan hun klanten. Bedrijfswagenbestickering zorgt voor een hoge attentiewaarde en
veel contactmomenten met (potentiële) klanten.

HET EFFECT VAN SFEERDECORATIE
In Utrecht is het opleidingscentrum van Van Dorp gevestigd. In het opleidingscentrum hebben wij
interieurdecoratie toegepast dat bestaat uit verschillende wandvisuals en twee whiteboards. De
wandvisuals zijn van naadloos Airtex® fotobehang, waarop mooie sfeerbeelden van tropische
omgevingen te zien zijn. Wanddecoratie zorgt voor meer sfeer en een prettige werkomgeving. Daarnaast
hebben sfeerdecoraties een stimulerende werking op de prestaties van de werknemers en studenten. Een
perfecte toepassing voor in het opleidingscentrum!

“Eenduidige huisstijl in diverse vormen zorgt voor herkenning”

WIE IS BLOMSMA?
Sign specialist
Blomsma Print & Sign is al meer dan 40 jaar toonaangevend specialist op het gebied van signing. Dit
doen we voor een zeer breed scala aan toepassingen, van autobestickering tot lichtreclame en van
buitensigning tot gevelrenovatie. In veel gevallen is zelfklevend vinyl de basis voor deze signing,
waarmee we op een groot aantal verschillende ondergronden een uiting kunnen monteren. Ons motto
luidt: “Dienstverlenend met oog voor detail en realiteit”. Daarbij zijn wij probleemoplossend voor
bedrijven, instellingen en overheden. Van multinationals tot ZZP’ers met bedrijf aan huis. Wij ontzorgen
door het bedenken, produceren en monteren van signing van hoge kwaliteit.

Total Project Management
Ons ‘alles in één hand’ concept wordt ervaren als helder en compleet. Het is een beproefd traject
van inventarisatie, rapportage, presentatie, productie en montage. Voor grote en veelomvattende
projecten en volumeproducties formeren wij strategische projectteams. Ook op gebied van logistiek,
productie en snijoplossingen adviseren en versterken onze collega’s van de verschillende afdelingen
elkaar. Zij completeren elkaars vakkundigheden en productassortiment. Met elkaar spreken wij de taal
van kunstenaars, facilitair managers, wagenparkbeheerders, communicatiemedewerkers, ontwerpers,
architecten, zelfstandig ondernemers en onderhoudsbedrijven.

Blomsma Groep
Blomsma Print & Sign is onderdeel van de Blomsma Groep. De Blomsma Groep is opgericht in 1979
en is tegenwoordig één van de grootste signbedrijven in Nederland. De Blomsma Groep heeft ruim 90
medewerkers in vaste dienst en heeft naast een vestiging in Zoetermeer ook een vestiging in Hoogezand.
In totaal heeft de Blomsma Groep een 5-tal divisies, te weten:
• Blomsma Print & Sign
• Blomsma Signs & Safety
• Blomsma RetailSigning
• Blomsma PrintMedia
• Blomsma Safety Components

3M™ Select Graphic Platinum Provider
Blomsma is een 3M™ Select Graphic Platinum Provider. Dit is het hoogst haalbare niveau voor
leveranciers in de signmarkt. Dit betekent dat Blomsma Print & Sign namens 3M™ zelfstandig garanties
kan verstrekken. Deze garanties worden verstrekt op zowel materiaal, productie als montage. Voor u
betekent dit volledige projectgarantie en dus optimale zekerheid.

Wij werken o.a. voor:

