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De winkel als theater
Communicatiewaarde, herkenbaarheid, uit-
straling, transparantie en klantbeleving, 
allemaal mooie termen die vallen onder het 
vak visual merchandising.

Het doel van retailers is klanten de winkel 
“intrekken” en sales genereren. Visual mer-
chandising is daarbij een bepalend onder-
deel van de communicatiestrategie.

Blomsma PrintSolutions is de ideale partner 
voor de visual merchandiser. Wij denken 
mee in de uitingen die u wilt inzetten, en 
bieden u de communicatietoepassingen in 
en om uw winkel om zodoende uw klanten 
effectief te bereiken.

Wanneer uw klanten de weg naar uw 
winkel gevonden hebben zet Blomsma 
PrintSolutions samen met u de juiste 
communicatiemiddelen in, die ervoor 
zorgen dat uw klant ook daadwerkelijk 
blijft en aankopen doet. Daar gaat het 
tenslotte om! visual merchanDising



Shoppen is fun
Merkbeleving, een vaak voorkomende en 
welbekende term voor iedere retailer. Con-
sumenten kopen tegenwoordig geen pro-
ducten meer, maar wil een beleving, een 
life style. Voor u als retailer de noodzaak 
om uw merk zo neer te zetten, dat uw doel-
groep zich daarmee identificeert.

De uitstraling en positionering van uw merk 
of winkelformule is dus naast de juiste pro-
ducten in de schappen neerleggen, vooral 
een kwestie van de juiste sfeer creëren in 
de winkel.

Het aanbrengen van full color sfeer-visuals 
in uw winkels draagt direct bij aan de 
merkbeleving van uw producten. Blomsma 
PrintSolutions adviseert u daarom graag 
over alle mogelijke toepassingen.

Samen met u zorgen wij voor de juiste 
sfeer in de winkel, waardoor klanten 
zich prima thuis voelen. Shoppen moet 
vooral fun zijn.branD experience



Ontzorgen is een kunst
Geen enkele markt is zo dynamisch en 
afhankelijk van de grillen van de consu-
ment als retail. Het inspelen op de actuele 
vraag vergt een snelle omschakeling en 
een effectieve actiecampagne om klanten 
over de streep te trekken.

Retailmarketing in de vorm van Point Of 
Sale materiaal is nog steeds de meest 
effectieve vorm om klanten in de winkel te 
stimuleren tot bepaalde aankopen. Ook 
tijdelijke kortingscampagnes zijn prima met 
Point of Sale materiaal in te zetten.

Blomsma PrintSolutions biedt de retailer 
een uitgebreid assortiment aan Point of 
Sale materialen. Leveren op afroep of uit 
voorraad, door alle technieken onder één 
dak is de levertijd altijd flexibel en kort.

Terugkerende reclamecampagnes of 
instant promotie? Wij zorgen ervoor 
dat u zich geen zorgen hoeft te maken 
over het resultaat, wij nemen het graag 
van u over. point of sales acties



Verandering van spijs
Een winkelformule is altijd onderhevig aan 
verandering, omdat uw doelgroep namelijk 
ook verandert. Dit vereist voor u als retai-
ler een regelmatig restyling van uw winkel-
uitstraling. Een frisse en vernieuwende uit-
straling heeft een positieve invloed op uw 
sales.

Restyling van meerdere vestigingen tegelijk 
is vaak een complex en veelomvattend tra-
ject. Als retailer ziet u liever geen gesloten 
winkels doordat er “verbouwd” moet wor-
den. Goed projectmanagement en kennis 
van zaken is dus essentieel in dit traject.

Blomsma PrintSolutions heeft juist die kennis 
en techniek in huis om een formule restyling 
van A tot Z te kunnen managen. Met eigen 
productie en een grote capaciteit zijn wij 
uw ideale partner.

Uiteindelijk draait het erom dat u zo 
min mogelijk omkijken heeft naar de 
voortgang van het traject. Als winkelier 
wilt u het liefst maar één ding: mooie 
producten verkopen in mooie winkels!formule restyling



De winkel op straat
Retailmarketing beperkt zich natuurlijk niet 
tot de winkelomgeving alleen. Wanneer 
uw klanten zich niet in de winkel begeven, 
zijn er nog vele andere manieren om uw 
doelgroep te bereiken. Op weg naar het 
werk, in de metro of trein, tijdens een fiets-
tocht door het park of bij het uitlaten van 
de hond. Gewoon op straat dus.

Outstore communicatie is op meerdere 
manieren in te zetten, onder andere door 
posters, spandoeken, billboards, abri’s of 
op uw wagenpark wat de winkels bevoor-
raad. Voor al deze mogelijkheden heeft 
Blomsma PrintSolutions de juiste toepas-
singen in huis om u daarmee van dienst 
te kunnen zijn. Onze specialisten zijn u 
daarbij graag van dienst met een passend 
advies.

Door uw outstore communicatie te laten 
aansluiten op uw instore communicatie 
ontstaat er herkenning en wederkerig-
heid. Wij zorgen er graag voor dat u 
kunt rekenen op klanten die de weg 
naar de winkels weten te vinden. outstore communicatie



Van advies tot montage
Als retailmarketeer weet u dat het proces 
vanaf idee tot aan concrete uitrol van uw 
promotiecampagne of instore communica-
tie een behoorlijk veelomvattend traject is 
te noemen. Veel schakels moeten leiden tot 
een succesvolle communicatie in en rond 
uw winkels. Dit traject gaat verder dan het 
laten produceren van de middelen alleen, 
maar vereist een efficiente samenwerking 
en naadloze overgang tussen alle schakels 
vanaf het idee tot aan de uitvoering.

Blomsma PrintSolutions heeft het Total Pro-
ject Management concept ontwikkeld, 
waarin alle onderdelen en bijbehorende 
output in kaart gebracht worden die nodig 
zijn om uw communicatie succesvol te kun-
nen uitrollen.

Onze specialisten nemen het traject 
volledig van u over vanaf het moment 
dat het reclameconcept is ontwikkeld 
door uw marketingafdeling of reclame-
bureau. Alle volgende stappen tot aan 
de uitrol in de winkel zijn bij ons onder 
één dak samengevoegd.De iDeale retailpartner
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Blomsma PrintSolutions
Wij ontzorgen door het leveren en nabe-
werken van printwerk van hoge kwaliteit. 
En wij verzorgen printmanagement. Daar-
naast nemen wij voor onze opdrachtgevers 
trajecten uit handen zoals logistiek, fulfill-
ment, voorraadbeheersing, warehousing, 
storage etc. Zelfs outsourcing behoort tot 
de mogelijkheden.

Blomsma PrintSolutions is onderdeel van de 
Blomsma Groep, die meerdere specialisa-
tiegebieden heeft en een totaalpakket aan 
producten en diensten onder één dak kan 
realiseren, vanaf ontwerp tot en met mon-
tage op locatie:
◾  On demand (digitaal) drukwerk
◾  Groot formaat printproductie
◾  Zeefdruk en offset productie
◾  Reclameproductie en montage
◾  Signprojecten (inter)nationaal

Blomsma PrintSolutions zet zicht pro-
bleemoplossend in voor bedrijven, 
instellingen en overheidsinstanties. 
“Altijd klaar staan voor de klant.” is ons 
motto. staat altijD voor u klaar

aldi
blokker

cartec
chevrolet nederland

coca cola
deli xl

didi fashion
  dmg meubelen

eneco
garden retail services

hilti nederland
hornbach

iKea
intratuin

jongerius bakker
Kwantum

lucardi
miss etam

nutricia
olympus nederland

promiss
rabobank

ranzijn tuin & dier
siemens nederland
unilever nederland
van geemen dsign

verstegen spices & sauces
volvo cars nederland

Blomsma PrintSolutions werkt o.a. voor:



Blomsma PrintSolutions
Storkstraat 1-3
2722 NN Zoetermeer
Postbus 360, 2700 AJ Zoetermeer

t 079 330 10 00
f 079 330 10 35
e printsolutions@blomsma.nl
i blomsma.nl/printsolutions

Nieuwsgierig?
Benieuwd naar de mogelijk-
heden voor uw bedrijf? 
Neem vrijblijvend contact 
met ons op!
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Vloerstickers • Abri’s • Affiches • posters • signing • bAnieren • bAnnersystemen • belettering • VlAggen • bewegwijzering • billboArd • 
binnenbewegwijzering • blowups • borden • bouwborden • bouwdoeken • bouwtekeningen • brochures • buildingwrAps • buitenbewegwijzering 
• busreclAme • schApkAArten • wobblers • rAAmstickers • deurmAtten • detectiepoort hoezen • textieldoeken • hAngerlAbels • prijskAArten 
• plAfondhAngers • decorAtie • decorAtiedoeken • design • etAlAge AAnkleding • roll up bAnners • bAnieren • geVelreclAme • doosletters • 
drukwerk • dtp • printmAnAgemAnt • kledinglAbels • etAlAges • etsfolies • eVAcuAtieplAttegronden • extrA lArge printing • fleetmArking • folders 
• fotogrAfie • freesletters • g-sign • geVeldoeken • geVelreclAme • glAsdecorAties • grAphics • groot formAAt printen • hAndleidingen • huisstijl 
• inbinden • informAtieblAden • ingekleurde plAttegronden • instore prints • instructiepAnelen • interieurdecorAtie • inVentArisAtie en AdVies • 
ism posters • jAArVerslAgen • kAlenders • klApwissellijsten • kleurenprints • kleurenprints grootformAAt • kopieeren • lAttenborden • lAy out • 
leidingmArkering • lichtbAkken • lichtreclAme • lockout-tAgout • logo en huisstijl • logo-ontwerp • low locAtion lighting • mAiling • mAritieme 
signAlisAtie metingen • montAge • montAgeplAttegronden • nAbewerking • nAbewerking xl • neonreclAme • nieuwsbrieVen • normen en AdVies • 
offshore signAlisering • onderhoudscontrActen • ontruimingsplAttegronden • ontwerp • opmAAk • p-sign • pArkeerborden • personAliseren 
• pictogrAmmen • plAAtsing • plAstificeren • plAttegronden • plotserVice • portAAlborden poster • ppc • presentAtiesystemen • print op plAAt • 
printen en kopieeren • productinformAtieblAden • projectbewegwijzering • rAAmbelettering • rAAmdecorAties • reclAmeborden • reclAmemAsten • 
reclAmezuilen • reproductie • retroreflecterende folie • sAmengestelde borden • scAnnen • scotchprint grAphics • showroom inrichting • spAndoeken 
• speciAls • stAndwAnden • steigerdoeken • tAnkindentificAtie • technische ilustrAties • technische tekeningen • tekenwerk • tentoonstellingen 
• trAmreclAme • trApmArkering • trApstickers • u-sign • uithAngborden • Veiligheids brochures • Veiligheidsborden • Veiligheidsinstructies 
• VeiligheidsmArkering • VeiligheidsplAttegronden • Veiligheidsposters • VeiligheidssignAlering • VeiligheidssignAlisAtie • Verkeersborden 
• Vinylteksten • VisitekAArtjes • VitrinekAsten • VlAggen • VloermArkering • Vloerstickers • VluchtroutemArkering • VluchtwegsignAlering 
• VrAchtwAgenbelettering • wAnddecorAtie • wAnden • winkelinrichting • zeefdruk • zuilen • zwArt-wit posters • zwArt-wit prints


