FLEETMARKING

EEN WAGENPARK MET UITSTRALING

RIJDEND
VISITEKAARTJE
Het wagenpark is het rijdende visitekaartje van uw bedrijf. Althans, dat
zou het moeten zijn, nietwaar? Net
als uw pand, de medewerkers en uw
“assortiment” vormt het wagenpark
onderdeel van de Corporate Identity
van uw bedrijf. Al deze aspecten dragen met de juiste uitstraling bij aan
uw ondernemersfilosofie en de kernwaarden die u wilt uitdragen. Daarnaast wordt uw wagenpark op veel
plaatsen gezien, niet alleen op de
weg, maar vooral ook bij relaties en
netwerkenevenementen.
Maak daarom gebruik van de mogelijkheden die uw wagenpark biedt,
namelijk het inzetten van uw bedrijfsauto’s als communicatiemiddel met
een groot bereik. Uw rijdende visitekaartje dus, die overal duidelijk zichtbaar en direct te herkennen is voor
uw doelgroep. Door uw wagenpark
te voorzien van de juiste bestickering wordt uw communicatiewaarde
vergroot en daarmee uw doelgroep
beter bereikt.

AUTOBESTICKERING ALS COMMUNICATIEMIDDEL

CONSEQUENT
HUISSTIJLBEHEER
Het voorzien van uw wagenpark
met de juiste bestickering gaat verder dan simpelweg het aanbrengen
van wat stickers. Belangrijk is dat
de bestickering aansluit bij uw huisstijl en dus een eenduidige uitstraling
handhaaft. Om dit te waarborgen
bewaakt Blomsma Print & Sign voor
u de huisstijl. Aan de hand van de
richtlijnen van uw huisstijl zorgen wij
voor een eenduidige toepassing van
bestickering voor alle types bedrijfsvoertuigen, van klein tot (heel) groot.
Graag denken we kritisch met u mee
en adviseren we hoe u het maximale
rendement kunt halen uit het toepassen van uw huisstijlbestickering.
Daarbij houden we rekening met
uw budget en communicatiedoelstellingen en verzorgen we desgewenst
de opmaak van uw voertuigbestickering. Op deze manier bent u altijd
verzekerd van een actuele en juiste
toepassing van uw huisstijl binnen het
wagenpark.

HUISSTIJLBESTICKERING VOOR EENDUIDIGE UITSTRALING

LOGISTIEK
EFFICIËNTE PLANNING
Als geen ander weet u dat de
beschikbaarheid van uw wagenpark
cruciaal is voor uw bedrijfsvoering.
Daarom is het zaak om bij het voorzien van uw bedrijfsauto’s van bestickering de zaken logistiek zo efficiënt
mogelijk te organiseren. Zeker bij het
bestickeren van meerdere voertuigen
tegelijk is een goede planning cruciaal. Bijvoorbeeld wanneer de huisstijl op uw wagenpark moet worden
aangepast of wanneer u meerdere
voertuigen tegelijk krijgt afgeleverd
via uw autodealer.
Blomsma Print & Sign is in staat om
door het hele land op locatie uw
wagenpark te voorzien van bestickering. In veel gevallen betreft het daarbij de locatie van de dealer of carrosseriebouwer. Ons montageteam
is flexibel en overal inzetbaar, zodat
uw voertuigen snel (weer) beschikbaar zijn. Daarnaast hebben we de
beschikking over een grote en geconditioneerde bedrijfshal waar meerdere voertuigen in korte tijd kunnen
worden voorzien van de juiste uitingen.

MONTAGE OP IEDERE GEWENSTE LOCATIE

SNEL HERSTEL
SCHADE
Schadeherstel aan uw bedrijfsvoertuigen is altijd vervelend. Zeker
wanneer uw bestickering ook moet
worden hersteld. Ook hier is het
belangrijk dat uw voertuig zo snel
mogelijk weer inzetbaar is. Elke dag
uitstel van die inzetbaarheid kost
u als ondernemer geld. Daarom is
een korte communicatielijn tussen
de schadehersteller en de signmaker
voor de bestickering cruciaal. Plus
het feit dat de juiste bestickering voor
ieder type voertuig op korte termijn
leverbaar moet zijn.
Bij Blomsma Print & Sign zorgen
we ervoor dat al uw type voertuigen in een database worden verwerkt. Blomsma biedt haar klanten
een klantportal op maat, waarin de
bestickering besteld en beheerd kan
worden. Wanneer er een melding
van schade bij ons binnenkomt kunnen we met een zeer korte doorlooptijd de juiste bestickering produceren
en desgewenst op iedere locatie aanbrengen. In veel gevallen hebben wij
de standaard huisstijlbestickering al
op voorraad liggen zodat uw auto
binnen de kortste keren weer beschikbaar is. Zo ontzorgen we u voor een
optimaal fleetmanagement.

IN KORTE TIJD DE WEG WEER OP

HELDERE
COMMUNICATIELIJNEN
Als ondernemer of wagenparkbeheerder wilt u weten waar u aan toe
bent wanneer het gaat over kosten,
kwaliteit en doorlooptijd van uw
wagenparkbestickering.
Logisch,
want onduidelijke afspraken kosten tijd en dus geld. Zeker wanneer
er meerdere partijen bij betrokken
zijn zoals de leasemaatschappij, de
autodealer, het ontwerpbureau of
een inkooporganisatie. Daarnaast
verwacht u als eindgebruiker heldere
afspraken en één aanspreekpunt bij
vragen.

ÉÉN AANSPREEKPUNT VOOR AL UW VRAGEN

Bij Blomsma Print & Sign hebt u altijd
één vaste contactpersoon die alle
lopende zaken voor u afhandelt.
Daarnaast hebben wij zeer goede
contacten met vele autodealers,
ontwerpbureaus en andere betrokken partijen. U hoeft zich dus verder geen zorgen te maken over alle
rompslomp rondom de bestickering
van uw wagenpark. Wij zorgen
ervoor dat uw bedrijfsauto’s met de
juiste uitstraling, de juiste kwaliteit en
binnen de gestelde deadline tip top
in orde zijn!

MAATWERK
OPLOSSINGEN
Ieder wagenpark is uniek, zelfs ieder
voertuig is uniek. Voor iedere vorm
van voertuigbestickering is dus een
maatwerk oplossing nodig. Of het nu
een ‘standaard’ bestickering betreft
of het volledig inpakken van voertuigen met folie. Voor iedere toepassing adviseren wij u de juiste oplossing. Blomsma Print & Sign regelt het
gehele proces vanaf het ontwerp tot
en met het realiseren van de bestickering op locatie en alles wat daar tussen zit. Bij ons vindt u alles namelijk
onder één dak.
Één van die maatwerkoplossingen is
het omkleuren (ook wel ‘wrappen’)
van voertuigen met folie in plaats van
spuiten. Dit heeft een aantal grote
voordelen, zoals een hogere restwaarde van leaseauto’s die anders
met incourante kleuren moeten worden ingeleverd. Daarnaast conserveert de folie meteen de originele
laklaag zodat de lak zijn kleur en
glans behoudt. Ook kunnen folies in
iedere gewenst design, print of PMS
kleur (Colormatch) worden geleverd.
De mogelijkheden zijn onbeperkt!

WRAPPEN IN IEDERE KLEUR OF DESIGN

KWALITEIT EN
GARANTIES
Een wagenpark is een kostbare investering binnen uw onderneming. Dus
wilt u ook dat de juiste kwaliteit wordt
gewaarborgd. Blomsma Print & Sign
begrijpt als geen ander de waarde
van een eenduidige uitstraling en
het bewaken van de kwaliteit. Vandaar dat wij uitsluitend werken met
de beste materialen die in de markt
beschikbaar zijn, zoals folies van 3M
of Avery. Daarnaast zijn onze montagespecialisten allemaal getraind en
gecertificeerd volgens strenge kwaliteitsnormeringen.
Blomsma Print & Sign behoort tot
het selecte groepje signmakers met
de status 3M Select Platinum Graphic Provider. Hierdoor kunnen we
langdurige garanties afgeven op het
toepassen van 3M materialen. Daarnaast is het bij het restylen of bestickeren van grotere wagenparken met
een lange doorlooptijd gebruikelijk
om alle kwaliteitsnormen en serviceaspecten vast te leggen in een Service Level Agreement.

LANGDURIGE GARANTIES OP DUURZAAMHEID & KWALITEIT

LOERSTICKERS • ABRI’S • AFFICHES • POSTERS • SIGNING • BANIEREN • BANNERSYSTEMEN • BELETTERING • VLAGGEN • BEWEGWIJZERING • BILLBOARD •
NNENBEWEGWIJZERING • 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 •
RUKWERK • 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 •
M POSTERS • JAARVERSLAGEN • KALENDERS • KLAPWISSELLIJSTEN • KLEURENPRINTS • KLEURENPRINTS GROOTFORMAAT • KOPIEEREN • LATTENBORDEN • LAY OUT •
EIDINGMARKERING • LICHTBAKKEN • LICHTRECLAME • LOCKOUT-TAGOUT • LOGO EN HUISSTIJL • LOGO-ONTWERP • LOW LOCATION LIGHTING • MAILING • MARITIEME
GNALISATIE METINGEN • MONTAGE • MONTAGEPLATTEGRONDEN • NABEWERKING • NABEWERKING XL • NEONRECLAME • NIEUWSBRIEVEN • NORMEN EN ADVIES •
FFSHORE SIGNALISERING • ONDERHOUDSCONTRACTEN • ONTRUIMINGSPLATTEGRONDEN • ONTWERP • OPMAAK • P-SIGN • PARKEERBORDEN • PERSONALISEREN
PICTOGRAMMEN • PLAATSING • PLASTIFICEREN • PLATTEGRONDEN • PLOTSERVICE • PORTAALBORDEN POSTER • PPC • PRESENTATIESYSTEMEN • PRINT OP PLAAT •
RINTEN EN KOPIEEREN • PRODUCTINFORMATIEBLADEN • PROJECTBEWEGWIJZERING • RAAMBELETTERING • RAAMDECORATIES • RECLAMEBORDEN • RECLAMEMASTEN •
ECLAMEZUILEN • 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

NIEUWSGIERIG?
Benieuwd naar de mogelijkheden voor uw autobestickering?
Neem vrijblijvend contact
met ons op!

Blomsma Print & Sign
Storkstraat 1-3
2722 NN Zoetermeer
Postbus 360, 2700 AJ Zoetermeer
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079 330 10 00
079 330 10 55
autobestickering@blomsma.nl
blomsma.nl/printensign

