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grafische diensten & producten
ReflexBlue is een grafisch reclame- en
ontwerpbureau uit Tilburg opgericht
door Chris Leenaars in 2006. Chris
is al sinds 1977 werkzaam in deze
branche. Door zijn onuitputtelijke
passie en ervaring gaat hij niets uit de
weg en blijft hij zich steeds opnieuw
ontwikkelen.
Het grafische vak is immers een
vak waarin je je geen stilstand
kunt veroorloven. Je moet alert
blijven op nieuwe ontwikkelingen
en de nieuwste trends blijven
volgen. Klanttevredenheid staat bij
ReflexBlue hoog in het vaandel. Bij
elke opdracht, groot of klein, is er
een grote betrokkenheid waarbij een
9-to-5 mentaliteit uit den boze is.

Kortom: een opdracht bij ReflexBlue
is in goede handen. U krijgt
gegarandeerd de aandacht die uw
opdracht verdiend. Daar kunt u
van op aan. Of het nu gaat om een
simpel visitekaartje, een uitgebreide
brochure, een schitterende website,
uw mag verzekerd zijn van een
professionele afhandeling.

VOOR HET MKB

WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?

Uw grafische ontzorger: dat is
ReflexBlue. Naast het leveren van
drukwerk, bieden we u nog veel
meer. Wat dacht u van ontwerp en
huisstijlbewaking? Het opmaken
van advertenties of een prachtige
website. U komt het als ondernemer
regelmatig tegen. En waar moet u
met al die vragen naar toe?
Wij leveren niet alleen drukwerk
zoals briefpapier, visitekaartjes en
enveloppen, ReflexBlue verzorgt alle
denkbare grafische producten die
u maar wenst. Daarom kiest u voor
ReflexBlue. U kunt immers voor alle
voorkomende werkzaamheden of
diensten bij ons terecht. Dat scheelt
u veel kostbare tijd.

TROTS OP UW HUISSTIJL?
Laat uw drukwerk optimaal tot zijn
recht komen. ReflexBlue zorgt ervoor
dat u het beste haalt uit uw huidige
huisstijl. Van design tot druk, u mag
verzekerd zijn van een constante
kwaliteit.
SNEL IETS NODIG?
Het overkomt ons allemaal. U hebt
snel iets nodig en uw leverancier
kan niet snel leveren, of u kunt de
leverancier niet bereiken. Denk aan
de avonduren of de weekenden.
Geen nood, wij beschikken over een
eigen drukkerij en kunnen u daarom
in de meeste gevallen nog dezelfde
dag helpen.

HUISSTIJLBEWAKING
Hoe wij uw huisstijl bewaken? Dat
begint al bij het ontwerp. Hebt
u briefpapier dat u door ons wilt
laten ontwerpen? Of is uw envelop
nog niet vormgegeven? In onze
ontwerpstudio houden we ons precies
aan de richtlijnen van uw huisstijl
wanneer het gaat om vormgeving.
Daarnaast slaan we al uw papier- en
ontwerpkeuzes op in het systeem,
zodat u bij elke bestelling verzekerd
bent van een uniform design.

STARTERSPAKKET

MET LOGO, HUISSTIJL, DRUKWERK EN WEBSITE!

Voor startende ondernemers kan
ReflexBlue een compleet pakket
aanbieden waarmee u zichzelf
meteen in de markt zet als een
professioneel bedrijf.
Het bestaat uit de belangrijke
presentaties die uw bedrijf nodig
heeft, op papier en op internet.
Met dit starterspakket kunt u meteen
met één gezicht verschijnen in al
uw reclame en promotie uitingen.
Zijn er nog aanvullende wensen dan
levert ReflexBlue deze tegen een zeer
vriendelijke prijs. Informeer naar de
mogelijkheden en vraag vandaag
nog een offerte aan.

IN ONS STARTERSPAKKET:
n

n

Ontwerp met een professioneel en uniek eigen logo
Ontwerp én levering van:
250 visitekaartjes (dubbelzijdig full color)
n 250 stuks briefpapier in uw huisstijl
n 250 C5 enveloppen in uw huisstijl
n

Desktop website met 4-tal pagina's en contactformulier
inclusief domeinregistratie en hosting voor 1 jaar.
n

STARTERSPAKKET NU VOOR

845,-

Hans & Maartje
Café Het Dorstige Hert
Bredaseweg 397
5037 LD Tilburg
T: 013-4671085
E: info@dorstigehert-tilburg.nl

www.dorstigehert-tilburg.nl

VOORWAARDEN VAN HET STARTERSPAKKET

Er worden maximaal twee ontwerpen voor het logo gemaakt, kleine aanpassingen in overleg.
U ontvangt een logo in diverse gangbare formaten
De website is een website inclusief een contactformulier.

REFLEXBLUE / waarom?
Drukwerk is niet alleen bedoeld voor
de grote winkelketens die elke week
je brievenbus vullen of voor jonge
gezinnen die de jongste uitbreiding
aan de buitenwereld voorstellen met
een geboortekaartje.
Drukwerk is voor iedereen die zijn
doelgroep iets te vertellen heeft.
En met onze manier van drukwerk
aanbieden, is dat middel voor
iedereen bereikbaar.
Drukwerk is tegenwoordig zeer
betaalbaar. En net als alles wat je
online bestelt, is het snel: vandaag
besteld is vaak morgen al in huis.
Bijna alles is te bedrukken: kaarten,
flyers, folders, visitekaartjes maar ook

spandoeken, stickers, kleding, pennen,
reclameborden, relatiegeschenken,
kalenders en nog veel meer. Het is
nu simpeler dan ooit om drukwerk
in te zetten. De mogelijkheden zijn
nagenoeg eindeloos. ReflexBlue helpt
u graag een juiste keuze te maken
Daarom kiest u voor ReflexBlue. Want
ReflexBlue kent de markt als geen
ander en kan u prima adviseren en
voorlichten. Zo krijgt u drukwerk
dat voor uw boodschap het beste
middel is om uw doelgroep effectief
te bereiken.

REFLEXBLUE
grafische diensten & producten
RECLAMEBUREAU

www.reflexblue.nl
Visitekaartje al weg?
Bel 06-51219872 of stuur een
mailtje naar info@reflexblue.nl
en wij sturen u een nieuw kaartje.

Goirkestraat 131
131
5046 GG Tilburg
T: 06 - 51219872
512198782
E: info@reflexblue.nl
info@reflexblue.nl

REVIEWS

WAT VERTELLEN KLANTEN OVER REFLEXBLUE?

Katinka van Grinsven

Chiel Koks

JUWELIER TON VAN GRINSVEN
-----------------------------------------Chris verzorgd al een aantal jaren ons reclamewerk. De opdrachten zijn zeer divers, website, advertenties, certificaten en allerlei drukwerk. Hij doet dit met veel passie en overgave.
Hij is betrouwbaar en heel prettig om mee
samen te werken. Bovendien verstaat hij zijn
vak en het eindresultaat mag er dus zijn! Ik
kan hem met volle overtuiging aanbevelen.

KOS KAPPERSOPLEIDINGEN
-----------------------------------------“ReflexBlue is een grafisch ontwerpbureau
waar we al lang mee samenwerken. De
snelheid waarmee gewerkt wordt is meer
dan uitstekend. Ook is het fijn dat ze
meedenken met de klant. Vaak heb ik de
ideeën en zij de oplossingen. We zijn altijd
heel blij met het resultaat.”

Eric Bartels

Hans Drenth

BITSPEED COMPUTERS
-----------------------------------------“ReflexBlue verzorgt reeds jaren de reclameuitingen van ons bedrijf zoals advertenties,
website, webshop en banners.
Door het persoonlijk contact, interesse en
betrokkenheid met onze onderneming
kunnen wij ReflexBlue zeker aanraden.”

CAFÉ ´T DORSTIGE HERT
-----------------------------------------ReflexBlue heeft sinds onze opening onze
site, drukwerk, en o.a. menukaarten gemaakt, Chris denkt super met je mee. Latere
aanpassingen zijn geen enkel probleem.
Dus het neerzetten van een mooie huisstijl
is in goede handen. Alles wordt op elkaar
afgestemd. Kortom; zeer tevreden en zeker
aan te raden!

HEBT U TIJD VOOR EEN

KOPJE KOFFIE?
DAN NODIG IK U HEEL GRAAG UIT
VOOR EEN VRIJBLIJVEND GESPREK

REFLEXBLUE
WWW.REFLEXBLUE.NL

Goirkestraat 131  5046 GG Tilburg
T: 06 - 51219872
E: info@reflexblue.nl

