Visual storytelling.
Shoppers stappen een
winkel binnen en worden
meegevoerd in een verhaal.

Star Wars Rebels, Store for Brands

Maak van elk
winkelinterieur een
levendige omgeving.
Een omgeving
die merkbeleving
versterkt en aanzet
tot actie.
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Van Straaten ontwikkelt sinds 1918 visual branding voor retailers
en merkfabrikanten die winkels een magische uitstraling geeft. Van
opvallende visual merchandising en innovatieve etalage-oplossingen
tot flexibele displaysystemen en point-of-sale materialen, bij Van
Straaten vindt u een uitgebalanceerd portfolio.

Ons team helpt retailers en merkfabrikanten
vanaf het eerste schetsontwerp met effectieve
visuele oplossingen die merkbelevingen versterken
en aanzetten tot actie. Hiervoor gebruiken we
moderne digitale printtechnieken gecombineerd
met effectieve en duurzame materialen voor vloer-,
wand- en raambekleding, displays, etalages, ramen
en paskamers.
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Als allround partner bieden we internationale
totaaloplossingen, van ontwerp tot print, confectie,
uitgekiende logistiek en efficiënte montage.
Gerenommeerde bedrijven als Alrec Instore,
Asics, Loodswerk, Moteo Group, Louwman en
Heineken werken al jarenlang met Van Straaten
aan spraakmakende visuele to-store en in-store
oplossingen.
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Ontwerp
Samen met uw team ontwerpen we een plan voor visuele
in-store en to-store communicatie, 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 elk project maatwerk is begeleidt een vaste
projectmanager uw project. Onze projectmanagers hebben
jarenlange ervaring. In samenspraak met u ontwikkelen zij
een totaalconcept, van etalage tot displays, van custommade verlichting tot spanplafonds en van gordijnen tot
actiematige branding.

Productie

De perfecte partner
voor to-store en in-store
impact. Wereldwijd.
Effectieve visual merchandising 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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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 de flexibiliteit om ook het onmogelijke mogelijk
te maken.

Confectie en afwerking
Ieder concept wordt op maat gemaakt. Ons confectieatelier
speelt een cruciale rol in dit traject. Hier worden alle
materialen op maat gesneden en puntgaaf afgewerkt.

Logistiek
Van Straaten verzorgt in samenspraak met u de
logistieke afhandeling. Zo wordt elke winkelinrichting
en alle actiematige visual branding op tijd, in de juiste
hoeveelheden, op de juiste plaats afgeleverd. Wereldwijd.

Montage
Ons eigen montageteam ondersteunt desgevraagd met
de professionele installatie door heel Europa en in de USA.

Visual storytelling:
het visualiseren van uw verhaal.
Wij doen dit met slimme product- en
materiaalcombinaties
uit ons portfolio.

Lightboxen
Voor nog meer leven in de winkel hebben
wij een assortiment van lightboxen,
ook wel LED lichtbakken genoemd.
Deze lightboxen zijn tegen wanden te
gebruiken, maar ook vrijstaand, waarbij
aan beide zijden visuals zichtbaar zijn.
De lightboxen zijn in plaats van een
statische print ook te voorzien van
dynamische visuals.
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Van Straaten heeft ervaring met het verzorgen van visual
merchandising voor elke vraag. Van actiematige- en
seizoenscampagnes tot de totale inrichting van winkelketens.
In Nederland en in het buitenland. Het draait hierbij om één ding:
visual storytelling. Het vertellen van een verhaal die de shopper
inspireert en activeert. Wij doen dit met slimme combinaties
uit ons brede portfolio van producten en materialen.

Slimframes

Spanplafonds

Een doordacht aluminium displaysysteem
voor indoor visuals. Slimframes zijn
lichtgewicht, bijna onzichtbaar en
geschikt om overal op te hangen. Een
ideaal systeem voor levensgrote wanden.
Slimframes kunnen van achteren
worden belicht met LED-verlichting, wat
zorgt voor een betoverende, hightech
uitstraling die winkelinterieurs echt tot
leven brengen.

Weg met de saaie, zakelijke
systeemplafonds! Kies voor een
spanplafond, geprint door Van
Straaten. Hiervoor hebben wij unieke
materialen beschikbaar, die vocht- en
schimmelwerend zijn en uiteraard
volledig B1 en M1 gecertificeerd.

Geprint behang
Van Straaten biedt uiteraard een breed
assortiment aan behangsoorten te
voorzien van prints. Van Straaten heeft
de meest innovatieve en grote digitale
printers in Europa tot haar beschikking,
wat ervoor zorgt dat er tot maar liefst
5 meter aan een stuk geprint kan worden.
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Raam-, muur- en
schapstickers

Visual Magnetics
Van Straaten is de Europese partner
van Visual Magnetics, een revolutionair
systeem dat magnetische technologie
combineert met topkwaliteit prints.
Deze prints zijn, vanwege het
magnetische systeem, kosteneffectief
aan te passen aan bepaalde acties en
door het winkelpersoneel zelf eenvoudig
te verwisselen.

Met een zeer breed assortiment aan
stickers voorzien wij in oplossingen
voor etalages, ramen, muren en
schappen die verder gaan dan
standaardoplossingen. Zo houden
wij altijd rekening met de gewenste
zichtbaarheid van binnen naar buiten
en de uitstraling s’nachts, met en zonder
verlichting.
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Plafonddecoratie

(Schap)displays

Van Straaten brengt de expertise van
interieur en standbouw naar de winkel.
Wij zijn gespecialiseerd in eyecatchers,
zoals hangende aluminium constructies
voorzien van geprinte doeken. Maar
ook voor geprinte lampenkappen en
plafondpanelen kunt u bij van Straaten
terecht.

Wij bieden een breed assortiment aan
displaymateriaal voor en bij schappen
of toonbanken. Denk bijvoorbeeld
aan een dubbelzijdige display met
Visual Magnetics, maar ook aan de
eenvoudigere, maar geheel te branden,
displays-op-maat van Forex.

Een visuele indruk
van ons portfolio.
Van Straaten biedt retailers en merkfabrikanten
een totaalpakket aan oplossingen voor in-store
en to-store visual branding. Wij geven u graag
een indruk van ons portfolio.
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Moteo Group
Voor Moteo Group verzorgt Van Straaten
de ontwikkeling en logistiek van visual
branding voor de multi-brand Moteo dealers.
Hiermee verovert Moteo Group telkens weer
een mooie plek in deze showrooms.

Asics

Store for Brands

Voor de Asics brandstores heeft Van Straaten
een uitgekiend concept ontwikkeld voor de visual
branding, bestaande uit slimframes, stickers,
lightboxen en slimframes.

Regelmatig heeft Van Straaten de visuele
inrichting van de pop-up store van Store
for Brands in Amsterdam en Antwerpen
verzorgd.

Kawasaki
Voor Kawasaki verzorgt van Straaten de visual
branding-materialen voor haar dealers. Deze
bestaan uit branding-pakketten met hierin
o.a. vrijstaande slimframes.
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oil for live communications
Van Straaten werkt nauw samen met oil
for live communications aan de visual
branding van de pop-up containers
die regelmatig door hun klanten worden
ingezet voor actiematige campagnes.

Van Straaten:
Let’s Impress!
Van Straaten is sinds 1918 hét allround
productiebedrijf voor innovatieve visuele
communicatie. Samen met onze klanten
brengen we wereldwijd winkelinterieurs en
merken 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 retail branche 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

