Magische visuele
communicatie brengt
evenementen
tot leven
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Breng uw evenement
tot leven met visual
branding.
Van Straaten is sinds 1918 is hét allround productiebedrijf voor
innovatieve visual branding. Samen met onze klanten brengen
we wereldwijd evenementen tot leven. Innovatie, vakmanschap
en betrouwbaarheid zit in ons DNA. Zo creëren we samen met
onze partners en klanten indrukwekkende resultaten waar
iedereen trots op is. Let’s Impress!

Het blijft een uitdaging bezoekers te
verrassen en te imponeren. Wie indruk
wil maken kan niet om sterke visual
event branding heen.
Digitale printtechnieken gecombineerd
met innovatieve materialen bieden
ongekende mogelijkheden om van
een evenement een belevenis te
maken. Precies dit is de specialisatie
van Van Straaten. Visual event
branding. Het visueel aankleden van
evenementen. Als allround partner
bieden we een totaaloplossingen,
van ontwerp tot print, confectie
enefficiënte montage. Zo brengen
we, samen met onze klanten, elk
evenement tot leven.
Gerenommeerde bedrijven en
evenementenbureaus als Dell, G-Star,
Heineken, Microsoft, Salesforce, Sony
en de Tour de France Grand Depart
laten de visual branding van hun
evenementen al jarenlang over
aan Van Straaten.
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Wij verzorgen de visual
branding van uw
evenementen van A tot Z.
Indrukwekkende visual event branding vraagt om échte expertise.
Verschillende disciplines komen samen: ontwerp, projectmanagement,
print, confectie, logistiek en montage. Bij Van Straaten vindt u al deze
disciplines onder één dak. Waarbij voor ons geldt: afspraak is afspraak.
zonder verrassingen. Altijd én voor het hele traject van ontwerp tot
oplevering, op ieder moment en op elke locatie.
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Ontwerp
Samen met uw team ontwerpen we een plan voor
de visual branding tijdens uw evenement, rekening
houdend met uw wensen en uw budget. Uiteraard
visualiseren we dit, zodat u en uw (interne) klanten
een goed beeld krijgen van het totaalconcept.

Projectmanagement
Omdat visual event branding maatwerk is begeleidt een
vaste projectmanager uw project. Onze projectmanagers
hebben jarenlange ervaring. In samenspraak met u
ontwikkelen zij een totaalconcept, van indrukwekkende
podia tot innovatieve stands.

Productie
Wij zijn trendsetter in de ontwikkeling en toepassing
van nieuwe materialen en printtechnieken. Alle elementen
worden in onze eigen productiefaciliteiten geprint en
geconfectioneerd, waardoor u gegarandeerd bent van
optimale kwaliteit. Omdat wij zelf produceren bieden wij
veel flexibiliteit. Het binnen 24 uur produceren van extra
materialen is geen enkel probleem.

Confectie en afwerking
Iedere visuele uiting voor een evenement wordt op maat
gemaakt. Ons confectieatelier speelt een cruciale rol in
dit traject. Hier worden uw communicatie-uitingen op
maat gesneden en puntgaaf afgewerkt.

Logistiek
Van Straaten verzorgt in samenspraak met u de logistieke
afhandeling. Zo worden alle visual branding elementen
op tijd, met de juiste codering, op de juiste plaats worden
afgeleverd. Wereldwijd.

Montage
Ons eigen montageteam ondersteunt u met de
professionele installatie op evenementen door heel
Europa en in de USA. Uiteraard denken we graag
mee in oplossingen voor het hergebruik.
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Indrukwekkende
visual event branding,
voor elk type evenement.
Van Straaten heeft ervaring met het verzorgen van de visual event
branding voor elk type evenement. Van zakelijke congressen tot
citydressing, van het aankleden van venues tot dance events.
Tenslotte draait het uiteindelijk maar om een ding: het tot leven
brengen van evenementen en locaties.

Corporate events, business events,
conferences
De bezoeker van een zakelijk evenement of (overheids)
congres verwacht een belevenis die informeert en
inspireert. Visuals helpen bezoekers te prikkelen en te
inspireren. Ze versterken uw boodschap. Van Straaten
verzorgt totaaloplossingen voor visual event branding van
zakelijke evenementen. Van backdrop tot lightboxes, van
banners tot raambestickering. En uiteraard van concept en
ontwerp tot montage.

Publieke evenementen
Voor talloze concerten en dance events realiseert Van
Straaten de aankleding, signing en backdrops, inclusief de
installatie van de benodigde buizenframes en aluminium
constructies. Alleen bij Van Straaten vindt u de expertise,
creativiteit en flexibiliteit die nodig zijn voor een
sensationele uitstraling.

Citydressing & festivals
Een festival, cultureel evenement of stadsfeest
aangekondigd met vlaggen, banieren, hekwerkbanners,
stickers of building wraps wekt nieuwsgierigheid en
vergroot de betrokkenheid. Van Straaten is de onbetwiste
expert op het gebied van citydressing en de aankleding
van festivals. Bij Van Straaten vindt u naast alle
denkbare producten voor citydressing ook het complete
servicepakket dat nodig is om de stad een tijdelijke
metamorfose te geven.

Venues
Van Straaten neemt regelmatig de grootste
venues van Nederland onder handen en
decoreert ze van binnen en van buiten met prints,
doeken, objecten en eyecatchers. We realiseren
de complete visuele aankleding en verzorgen het
gehele traject, van grote wandbespanningen tot
de benodigde constructies, profielsystemen en
bevestigingsmaterialen. Ook voor op- en afbouw
en opslag bent u bij Van Straaten aan het juiste
adres.

Make an
impressive statement.
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Bij Van Straaten vindt u alle producten die u nodig heeft om uw evenement een indrukwekkende
uitstraling te geven. Onze geavanceerde printers kunnen ieder formaat aan en leveren verbluffende
resultaten. De combinatie van vakmanschap, state-of-the-art printers en beste materialen op de markt
garanderen prints die niet onopgemerkt zullen blijven.

Een visuele indruk uit
ons portfolio.

Gerenommeerde bedrijven en evenementenbureaus als Dell, G-Star,
Heineken, Microsoft, Salesforce, Sony en de Tour de France Grand Depart
laten de visual branding van hun evenementen.
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Microsoft
Voor Microsoft verzorgen we de visual
branding tijdens diverse zakelijke
evenementen. Zo worden er bijvoorbeeld
ligthboxes gebruikt op de beursvloer waar
partners zich presenteren.

Salesforce
Voor evenementenbureau Jibe! Group
verzorgen wij al jarenlang de visual
branding van alle evenementen die zij voor
hun klanten organiseren. Zo hebben wij in
opdracht van Jibe! Group en hun partner
Jaguar Print de RAI van top tot teen
aangekleed voor hun jaarlijkse klantendag.

Radio 538
Voor Radio 538 hebben wij voor diverse
evenementen de visual branding mogen
verzorgen, waaronder voor Turn up the
Beach.

Van Straaten:
Let’s Impress!
Van Straaten is sinds 1918 is hét allround
productiebedrijf voor innovatieve visuele
communicatie. Samen met onze klanten
brengen we wereldwijd evenementen
tot leven. Innovatie, vakmanschap en
betrouwbaarheid zit in ons DNA, waarbij
voor ons geldt: afspraak is afspraak. Altijd
én voor het hele visuele communicatietraject, van ontwerp tot oplevering, op
ieder moment en op elke locatie. Zo creëren
we samen met onze klanten, zonder
verrassingen, indrukwekkende resultaten
waar iedereen trots op is. Let’s Impress!

Meer informatie
Uiteraard vindt u op onze website
nog veel meer voorbeelden van wat
Van Straaten voor haar opdrachtgevers
in de evenementenbranche heeft mogen
verzorgen. Wilt u met eigen ogen zien wat
wij voor u kunnen betekenen? Dan nodigen
wij u graag uit voor een rondleiding door
onze productiefaciliteit & onze showroom.

Contact
www.vanstraaten.com
Van Straaten hoofdkantoor

Van Straaten GmbH

Schipholweg 939
2143 CE Boesingheliede
(Schiphol Airport)
Nederland

Thomas-Müntzer-Strasse 14
99974 Mühlhausen / Thüringen
Deutschland

Telefoon: +31 (0)23 555 18 61
E-mail: info@vanstraaten.com
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Telefoon: +49 (0)3601 408 66 99
E-mail: info@vanstraaten.com

Cees Smit Inc, a Van Straaten
Group division
7545 Irvine Center Drive, Suite 200
Irvine, CA 92618
United States of America
Telefoon: +1 (949) 623-8389
E-mail: info@ceessmit.com

