
BEELD ZEGT MEER DAN DUIZEND WOORDEN
LICHTRECLAME



Een bedrijfspand biedt vaak een 
prima gelegenheid om de zicht-
baarheid en naamsbekendheid 
te vergroten met een opvallende 
lichtreclame...LICHTRECLAME IN BEELD

EEN BEELD ZEGT MEER
DAN DUIZEND
WOORDEN

Een goede bedrijfsuitstraling is 
van groot belang, dat weet u als 
geen ander. Dat geldt voor uw 
presentatie in het algemeen en 
zeker ook voor de uitstraling van 
uw bedrijfspand. Uw presenta-
tie raakt immers het hart van uw 
organisatie. 

Met lichtreclame laat u zich dag 
en nacht zien en dat geeft een 
enorme – niet te onderschatten –
attentiewaarde.



HERKENBAAR IN BEELD
Het consequent en consistent toe-
passen van huisstijl elementen in 
(licht)reclame-uitingen zorgt voor 
een hoge herkenbaarheid…

SAMENSPEL VAN
ELEMENTEN

Door het samenspel van onder 
andere; licht-, huisstijl-elementen, 
integratie in het gevelbeeld en 
de enorme verscheidenheid aan 
technische en creatieve mogelijk-
heden heeft u de gelegenheid 
zich perfect te profileren in uw 
markt en omgeving. Het samen-
brengen van al deze elementen in 
de meest optimale oplossing voor 
uw situatie is voor Blomsma een 
tweede natuur.



ZICHTBAAR IN BEELD

Nieuwbouw of verbouw van een 
bedrijfspand biedt de uitgelezen 
mogelijkheid om te investeren in 
een goede uitstraling binnen de 
omgeving…

BEKWAAM
INVESTEREN
De juiste lichtreclame is veel meer 
dan het monteren van een logo 
met verlichting.
Het realiseren van lichtreclame 
komt voor de meeste bedrijven 
maar zelden voor.
Waarschijnlijk zo sporadisch dat 
u zichzelf niet zult bekwamen om 
tot de optimale lichtreclame te 
komen. Zou het niet zonde zijn 
een investering te doen welke 
achteraf een teleurstelling blijkt te 
zijn? Blomsma wijst u graag de 
weg naar de juiste oplossing.



OPVALLEND IN BEELD
Lichtreclame geeft uw organisatie 
een uniek en eigen gezicht zodat 
u direct opvalt tussen alle andere 
bedrijven…

ONDERSCHEIDEND
VERMOGEN
Een opvallende lichtreclame trekt 
ieders aandacht, precies wat u 
wenst. Met een professioneel uit-
gevoerde lichtreclame bouwen 
wij aan uw identiteit en uitstra-
ling. Steeds meer architecten 
nemen lichtobjecten mee in het 
bouwplan om accenten aan te 
brengen of de nadruk op de con-
tourlijn van het pand te leggen. 
Soms is een creatieve uitvoering 
gewenst, terwijl een andere keer 
nauwgezet de huisstijlrichtlijnen 
gevolgd worden.



CREATIEF IN BEELD
Lichtreclame biedt ongekende 
creatieve mogelijkheden om een 
bijzondere en unieke uitstraling te 
realiseren…

VINDINGRIJKE
VAKSPECIALIST
Blomsma Print & Sign is al decen-
nia lang specialist op het gebied 
van lichtreclame.
De vele aspecten die invloed heb-
ben op uw presentatie en aanwe-
zigheid worden door onze breed 
georiënteerde vakspecialist in 
adviserende samenspraak met u 
afgewogen, om zo tot een opti-
maal resultaat te komen.

Los van alle creatieve en techni-
sche mogelijkheden wordt alles 
uitgevoerd conform de meest 
recente veiligheid-normeringen 
en VCA-gecertificeerde montage-
dienst.



BETROUWBAAR IN BEELD

De herkenbaarheid van uw 
bedrijfspand draagt voor een 
groot gedeelte bij aan uw naams-
bekendheid onder bestaande en 
potentiële klanten...

ONBEGRENSDE
CREATIVITEIT
De creatieve mogelijkheden met 
lichtreclame zijn enorm. Passend 
binnen uw doelen en budget 
gaan wij graag de uitdaging aan 
om een uniek resultaat neer te 
zetten. Daarbij maken wij gebruik 
van verschillende lichtbronnen en 
montagetechnieken. Wat dacht 
u van bijvoorbeeld een prachtig 
vrijstaande LED-reclame, of van 
een opvallende neonreclame met 
een artistieke en karakteristieke 
uitstraling? Geen idee is ons te 
gek, samen met u maken we er 
iets moois van.



DUURZAAM IN BEELD
Een goede samenwerking tussen 
opdrachtgever en de vakspecialist 
is de basis voor het realiseren van 
een duurzame lichtreclame…

ONDERSTEUNING
EN ADVIES
Wij zullen u adviseren in onder 
andere de volgende aspecten:

◾  Uitstraling en zichtbaarheid
◾  Vormgeving en (merk)beleving
◾  Vergunningen en integratie in 

het gevelbeeld
◾  Verlichtingstechniek en 

 materiaalkeuzes
◾ Productie en constructie
◾ Kwaliteit en duurzaamheid
◾  Garanties en onderhoud
◾  Veiligheid en certificering
◾  Montage en hoogwerk-

systemen
◾  En uiteraard... de prijs!



Het geheel van alle stappen 
vanaf idee tot en met realisatie, 
vat Blomsma samen in de term 
Total Project Management: Het 
ontzorgen van alle betrokken par-
tijen in uitvoering en kwaliteitsbe-
waking. ORDERPROCESWERKGEBIED BLOMSMA

ONTWERP
CREATIE / CONCEPT

TECHNISCH
ADVIES

PLANNING EN
PRODUCTIE

MONTAGE
OP LOCATIE

INITIATIE

HOGE
VERWACHTINGEN
Wat u verder van Blomsma Print 
& Sign kunt verwachten:

◾  Praktische realisatie en pro-
ductie

◾  Zekerheid, heldere opvolging 
en begeleiding

◾ Professionele samenwerking
◾ Financiële transparantie
◾  Flexibiliteit
◾  Creatieve en oplossings-

gerichte inslag
◾ Landelijke dekking
◾ Externe referenties
◾  MVO-beleid
◾  Gezonde en forse organisatie 

(ca. 95 personen)



BLOMSMA IN BEELD

ONZE REFERENTIES
◾  ATKB
◾  Bird & Bird
◾ Beurtvaartadres
◾ Business Lease
◾  Desenco Groep
◾  Detron
◾ Eosta
◾ IOB Ingenieursbureau
◾  Gezamenlijke Brandweer
◾ Mooyman & Partners
◾  Meekers Medical
◾  Nutricia Nederland
◾  Service Point
◾  SNT Nederland
◾ Tebodin Engineers
◾  Tank Cleaning Europoort
◾ Winkelcentrum de Vijverhoek
◾ Winkelcentrum de Luifelbaan
◾ Van Dorp Installaties
◾ Univeg

Blomsma Print & Sign is de 
vakspecialist die kennis, techniek 
en ervaring combineert binnen 
het realiseren van hoogwaardige 
reclame-uitingen.



versie december 2014

Blomsma Print & Sign
Storkstraat 1-3
2722 NN Zoetermeer
Postbus 360, 2700 AJ Zoetermeer

T 079 330 10 00
F 079 330 10 55
E lichtreclame@blomsma.nl
I blomsma.nl/printensign

Benieuwd naar de mogelijkheden 
voor uw organisatie? Neem vrij-
blijvend contact met ons op!

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

NIEUWSGIERIG?




