grafische diensten & producten

BROCHURE

2020

GEDURFD, ZAKELIJK,
WE
ARE
SPEELS OF CHIQUE?

CREATIVEVertel het ons!

EVEN VOORSTELLEN...

grafische diensten & producten

Een eerste grafische indruk…
Die kun je maar een keer maken! ReflexBlue is een grafisch reclame- en ontwerpbureau uit Tilburg, opgericht
in 2006 door Chris Leenaars. Chris is al sinds 1977 werkzaam in de branche. Zijn onuitputtelijke passie en
jarenlange ervaring zorgen ervoor dat hij zichzelf steeds blijft ontwikkelen en dat hij iedere opdracht met
beide handen toegrijpt. Klanten zien hem als toegewijd, betrouwbaar en dynamisch. Het grafische vak is
er immers een waarin je constant ‘aan’ moet staan: alert op nieuwe ontwikkelingen en de nieuwste trends.
Klanttevredenheid staat bij ReflexBlue hoog in het vaandel. Elke opdracht krijgt de status topprioriteit,
waarbij een gevoel van betrokkenheid en 100% inzet voor de klant centraal staan. Van een 9-to-5 mentaliteit
is hier geen sprake. Bij ReflexBlue is uw opdracht in goede handen! Of het nu gaat om een visitekaartje, een
complete brochure of een goed onderhouden website: u bent verzekerd van een professionele afhandeling!

En daar zijn we trots op…

Gedurfd, zakelijk, speels of chique?
Vertel het ons!

Chris

Jedidjah

Niets is leuker dan mooi
grafisch werk maken voor
mensen die een doel voor
ogen hebben. En of ik dat
nu doe voor grote- of kleine
bedrijven, particulieren,
stichtingen, goede doelen of
overheidsinstellingen, mijn
inzet blijft hetzelfde; “Ik zet
mijn tanden erin en laat pas
los als het echt af is”
Na zoveel jaar ben ik nog
iedere dag met heel veel
plezier aan het werk. Als
klein bedrijf kunnen we de
kosten ook laag houden
maar de passie en aandacht
voor het werk blijft groot.

Een professioneel ontwerp
dat opvalt en zijn doel
behaald: Dat is mijn passie
en mijn werk!
Ik ben Jedidjah, geboren in
Nederland maar opgegroeid
in Venezuela. Inmiddels heb
ik ruim 15 jaar ervaring in
de grafische wereld. Met
een juiste dosis creativiteit
en de nodige technische
en grafische kennis maak
ik van elke opdracht een
mooi resultaat waar de klant
trots op is. Elke opdracht
is voor mij uniek, en geef
ik ook graag een originele
uitstraling.

Onze diensten
in een notendop
- Een complete website
in uw persoonlijke huisstijl
- Pakkende logo’s
- Visitekaartjes
- Online advertenties
& banners
- Brochures, folders & flyers
- Briefpapier, enveloppen
& kaarten

VOOR ALLES EN IEDEREEN
MAAR WAT KUNNEN WIJ VOOR U BETEKENEN?
Een eigen huisstijl met een daarbij passende website, een visitekaartje, drukwerk en sprekende advertenties.
U kunt er als ondernemer haast niet meer omheen maar met alle technologische ontwikkelingen is het haast
onmogelijk om bij te blijven. Waar haalt u de tijd vandaan en waar kunt u terecht met uw wensen en vragen?
ReflexBlue is uw persoonlijke grafische ontzorger!
ReflexBlue verzorgt alle denkbare grafische producten die u maar wenst. 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 bent u verzekerd 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 veel gevallen nog dezelfde dag helpen.
HUISSTIJL
Hebt u een advertentie nodig en wilt dat door ons laten vormgeven? Of is uw brochure nog niet
naar wens? In onze ontwerpstudio houden we ons nauwgezet aan de “look and feel” van uw huisstijl
wanneer het gaat om uitstraling. Daarnaast bewaren we al uw papier- en ontwerpkeuzes op onze
server, zodat u bij elke opdracht verzekerd bent van een uniforme uitstraling en materiaalkeuze.

EN DAN NOG EVEN DIT...
ReflexBlue verzorgt alle denkbare grafische producten die u maar wenst. Als adverteerder bij DPG
Media staat het u vrij om ook voor opdrachten die niet direct gerelateerd zijn aan DPG Media contact
met ons op te nemen.
Wij beschikken ook over een eigen drukkerij. Als u drukwerk bij ons afneemt zorgen wij dat
het drukwerk keurig netjes wordt verzorgd. U kunt voor nagenoeg alle soorten drukwerk bij
ReflexBlue terecht. Denk eens aan een nette brochure waar u uw bedrijf presenteert. Maar ook alle
promotiematerialen, horecaproducten, fotoproducten, stickers, relatiegeschenken, buitenreclame,
kleding & textiel, tassen, verpakkingen en vlaggen worden door ReflexBlue geleverd.
En dat wordt ook nog eens gratis in Nederland en België bezorgd.
En als u drukwerk afneemt bij ReflexBlue verzorgen wij bovendien ook de “grafische opmaak”. En
dat tegen aantrekkelijke tarieven. Reden genoeg, dachten wij, om eens geheel vrijblijvend contact
met ons op te nemen.

GRATIS 500 PREMIUM VISITEKAARTJES
bij besteding van minimaal €250,-

LIKE ONS OP FACEBOOK EN WIN
Wij verloten een waardebon van € 100,- te besteden bij
ReflexBlue bij 250 likes.

www.facebook.com/ReflexBlueTilburg/
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Goirkestraat 131
5046 GG Tilburg
T: 06 - 51219872
E: info@reflexblue.nl

www.reflexblue.nl

