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Sign Office Reclame & Belettering 
Sign Office is een dynamisch Reclame en Beletteringbedrijf. Wij adviseren u van ontwerp tot 
montage en wij denken met u mee, zodat we samen tot het beste resultaat komen. Wij streven 
bij al onze opdrachten naar de allerbeste prijs/kwaliteit verhouding.
Voor wie snel een grote naamsbekendheid wil opbouwen is (buiten)reclame onmisbaar. De eerste indruk 

is vaak de belangrijkste. Dat geldt zeker ook voor de klanten die uw bedrijf bezoeken. De juiste (gevel)
reclame is bepalend voor de hele uitstraling van uw bedrijf. Sign Office Reclame & Belettering ontwerpt, 

produceert en monteert lichtbakken, doosletters, neonreclame, reclameborden, reclamezuilen, raambelet-
teringen en nog veel meer. Samen met u zoeken we naar de beste manier om uw bedrijf aan de buitenwe-

reld te verkopen. Neem gerust contact met ons op want er zijn talloze mogelijkheden.
 

Sign Office Reclame & Belettering: 
Hét adres voor al uw reclame!
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OP WEG NAAR SUCCES
met de juiste stappen

PROFESSIONALS IN HET VAK
15 JAAR ERVARING IN DE RECLAMEBRANCHE

Bevalt het ontwerp  u niet, dan betaalt u niets
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LOGO EN HUISSTIJL

Sign Offi ce verzorgt uw eerste kenmerk als bedrijf, namelijk uw logo en huisstijl. Sign Offi ce zet een sterk en uw bedrijf 
vertegenwoordigend design neer. Hierbij is het ons doel is om een zo sterk mogelijk eerste contact tussen u en uw klan-
ten te realiseren. Voor design kunt u op Sign Offi ce rekenen, want zoals u mogelijk al weet, bij Sign Offi ce betaalt u niet 
voor design die u niet bevalt. Dat is de Sign Offi ce Garantie. 

Standaard Luxe Uniek

Logo €100 €150 €200-250

Huisstijl €250 €300 €400

Flyer €70 €150 €300

Folder €150 €300 €500

Briefpapier €50 €100

Envelop €50

Schrijf Blokken €50 €75 €100

Presentatiemappen €75 €100 €150

Ontwerpprijs €50 p.u. excl. btw.

Een professioneel logo of een volledige huisstijl schept 
vertrouwen in uw bedrijf, producten of diensten. Een logo 
is voor uw potentiële klanten vaak de eerste kennismaking 
met uw onderneming. Wij ontwerpen met veel plezier een 
logo of huisstijl waar u trots op mag zijn en waarmee u een 
verpletterende indruk maakt!

Het belang van een professionele en herkenbare huisstijl 
wordt vaak onderschat.
Consistent gebruik van uw logo, lettertypen, kleuren en 
beeldmateriaal zorgt voor herkenbaarheid en een ver-

trouwde en professionele uitstraling van uw bedrijf. SIGN 
OFFICE ontwerpt voor uw bedrijf een logo en huisstijl, die 
we samen met u tot in het hart van uw onderneming door-
voeren. Zo ziet uw briefpapier, visitekaartje, advertentie, 
website en brochure er altijd consistent en professioneel 
uit.



Drukwerk

Stk. 100 250 1000 2500 5000

VISITEKAART

(300 gr. FC. Dubbelzijdig) €30 €40 €50 €100 €125

FLYER 

135gr. F.C.Dubbelzijdig ------- ------ €130 €170 €230

250gr. F.C.Dubbelzijdig ------- ------ €150 €190 €250

FOLDER

135gr. F.C.Dubbelzijdig ------- ------ €250 €350 €400

250gr. F.C.Dubbelzijdig ------ ------ €300 €400 €450

BRIEFPAPIER ------ ------ €100 €150 €200

ENVELOP ------ ------ €200 €300 €400

SCRIJFBLOKKEN €150 ------ ------ ------ ------

PRESENTATIEMAPPEN €230 €300 €500 ------ ------

DOORSCHRIJF FORMULIEREN

A5, 25blz., 3 vellen €250 €500 ------ ------ ------

A4, 25blz., 3 vellen €450 €850 ------ ------ ------

Natuurlijk kunt u ook vragen naar andere aantallen en afmetingen. U kunt altijd naar onze prijzen vragen als u andere aan-
tallen verlangt. Wij kunnen elk aantal voor u drukken. 

FLYER 135g dubbelzijdig full colour A4 en A5. Dit zijn de standaard maten, raadpleeg voor andere maten, varianten en aan-
tallen uw verzoek aan onze vertegenwoordiger. 
FOLDER 135g dubbelzijdig full colour A4 en A3. Dit zijn de standaard maten, raadpleeg voor andere maten, varianten en 
aantallen uw verzoek aan onze vertegenwoordiger.

Sign Office biedt u en uw bedrijf op het ge-
bied van reclamewerk alle mogelijkheden 
die te beiden zijn binnen de reclame wereld. 
De onderstaande prijzen voor drukwerk zijn 
opgesteld naar de meest gevraagde aan-
tallen vanuit onze klanten.

De mogelijkheden van SIGN OFFICE in kopie,
print en drukwerk zijn oneindig. 
Een aantal voorbeelden:

• Briefpapier, volgpapier, factuurpapier
• Visitekaartjes
• Bouwtekeningen
• Enveloppen
• Notitieblokken
• Offertemappen
• Sets met doorslagvellen
• Kofferlabels
• Reismapjes
• Haringvlaggetjes

• Stempels
• Canvassen
• Placemats
• Deurhangers
• Entreekaarten
• Kadobonnen
• Prijskaartjes

• Loten
• Entreetickets

WIJ KOPIËREN EN PRINTEN OOK: 
• Menukaarten
• Brochures / magazines 
• Flyers
• Folders
• Posters
• Ansichtkaarten
• Bureau onderleggers
• Zelfklevende memo’s
• Kalenders
• Stickers 
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BELETTERING

MAGNEET PLAAT

Stiker enkelkleurige €35

Fullcolor print €45

BEDRIJF KLEDING

-Voor kant 12cm x 4cm
 achter kant 18cm x 21 cm

€15

-Mouwen bedrukken €5

Belettering is een reclamevorm die wordt toegepast door het plakken van vinyl op verschillende ondergronden. De meest voor-
komende toepassingen van belettering zijn die van autobelettering (voertuigbelettering) of winkelbelettering. Belettering kan 
een permanente reclameuiting zijn, maar kan ook voor tijdelijke aanbiedingen of acties aangebracht worden op ramen van win-
kels of kantoorpanden.

STICKER ENKELKLEURIG

 (per strekkende meter op breeedte 
60cm)

€ 30

*max printen op breedte 122cm
*twee of meer kelur prijs word dubble.

FULLCOLOR PRINT STICKER

per strekkende meter € 40

- met lamineren € 55

*max. printen op breedte 134cm

SPANDOEK 

per strekkende meter € 50

*max. printen op breedte 134cm

ETCH FOLIE VOOR RAAM

m2 €40

*max. snijbaar op breedte 122cm
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BELETTERING

AUTO BELETTERING

Auto belettering is voor u de meest 
effectieve en winstgevende manier 
van reclame gebruik en dit moet 
op de beste manier gebeuren. U 
kunt uw voertuig veranderen in een 
reclame instrument die u vertegen-
woordigt op de plekken die u met 
uw voertuig bezoekt. 

De prijzen voor auto belettering 
kunnen varieren naar uw wens. Dit 
komt door het gebruik van verschil-
lende materialen en kleuren aan 
stickers, het uurtarief voor het aan-
brengen en de grootte van het te 
aanbrengen oppervlak. 

Op locatie plus €50,-

L I C H T B A K
M E N U B A K
D I A B A K
DOOSLETTERS

STOEPBORD
POSTERLIJST
KLICKLIJST

Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan..

• Banners
• Textielbedrukking
• Stickervinyl 
• Steigerframe banners
• Makelaarsborden / raamborden
• Balie displays
• Roll-up banners
• Beurswanden
• Vlaggen
• Spandoeken
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multi media & tv

Social Media advies

Bedrijven begrijpen nu dat visuele en digitale media onmisbaar 

zijn. Dit is in lijn met de aanhoudende verzoeken die bij ons binnen 

komen. Wij proberen al onze klanten te voorzien in hun behoeften 

en proberen hiervoor direct en accuraat oplossingen te vinden. Dit 

geldt ook voor consult en bij vragen als het maken en digitaal voor-

bereiden van foto en video demonstraties voor verschillende me-

dia. U kunt gerust bij ons terecht voor al uw vragen op het gebied 

van reclamewerk, zowel geprint als digitale media. Wij zijn ervan 

overtuigd dat we aan al uw eisen kunnen voldoen.   

Door de immense gebruik van social media is het voor elk bedrijf 

interessant om zich hierin te verdiepen. Middels social media kunt 

u kosteloos online reclame maken door gebruik van verschillende 

populaire middelen zoals Facebook, Twitter. Linked-in, Youtube, 

Google+, Instagram etc.

Bedrijven gebruiken social media niet alleen om hun middelen te 

tonen, maar ook om klanten een nieuwe manier van service te ver-

lenen. Denk hierbij aan directe antwoorden op vragen op de door 

de klant gebruikte media, dit om de tevredenheid van de klant voor 

uw bedrijf zo goed mogelijk te bieden op de manier die de klant 

zelf prettig vindt. Dit biedt extra servicemogelijkheden en wordt 

door klanten als prettiger ervaren dan op de klassieke(telefonisch, 

brief, mail) manier.

Bedrijven die middels social media vragen beantwoorden van klan-

ten, enquêtes afnemen bij klanten of acties of wedstrijden organise-

ren, komen meer onder de aandacht van het publiek. Mensen die 

actief zijn op social media kunnen zonder enige moeite meedoen 

met deze activiteiten en zullen in de toekomst deze bedrijven in de 

gaten houden. Klanten willen op de hoogte blijven van eventuele 

acties en andere activiteiten en vooral als er prijzen te winnen zijn.

Klanten die u willen vinden maken voortaan eerder gebruik 

van social media zoals Facebook en Twitter dan uw website 

om vragen te stellen. Dit wordt als de snelste en makkelijkste 

weg gezien om u en uw bedrijf te benaderen. Het is laag-

drempelig, gemakkelijk en kosteloos. Daarnaast kijken klan-

ten ook naar de vorige reacties en oplossingen die anderen 

hebben gekregen, wat weer positieve gevoelens opwekt 

voor u en uw bedrijf.

TV RECLAME
TV RECLAME BANNER

VIDEO OPNAME 

BEDRIJFS PRESENTATIE 

FOTOGRAFIE

PROMOTIE

Om te beginnen zijn Facebook en Twitter de media die het 

meest effect hebben door de grote hoeveelheid aan gebrui-

kers. Door een ‘Like’ of ‘Retweet’ van klanten kunnen bedrijven 

goed zien wie de doelgroep is en kunnen hun marketing daar-

op focussen. Als u een campagne op Facebook aankondigt, 

kunt u aan het aantal verkregen Like’s zelf een benchmark op-

stellen voor uw product of dienst. U krijgt direct feedback uit 

uw doelgroep met waarin ze geïnteresseerd zijn. Door op basis 

van deze gegevens de klanten gerichter te benaderen, kunnen 

uw producten en diensten vele malen beter aangeboden wor-

den aan de klanten die ook daadwerkelijk geïnteresseerd zijn 

in datgene wat u aanbiedt. 



Sign Offi ce · T. 030 369 03 09 · M.  06 43 08 88 57 · www.signoffi ce.nl · info@signoffi ce.nl

website

In deze tĳ d is een bedrĳ f zonder web-
site ondenkbaar. De klant wil op een 
snelle manier informatie opdoen over 
uw bedrijf en producten of diensten, 
zonder daar veel moeite voor hoeven te 
doen. Hierbij zal altijd als eerst gebruik 
gemaakt worden van uw website. Als u 
uzelf wilt voorstellen maakt u gebruik 
van uw visitekaart en uw online visite-
kaart is uw website. Op uw website laat u 
zien waar u als bedrijf belang aan hecht, 
straalt u vertrouwen uit en laat u zien wat 
uw doelgroep is. Ook laat u zien hoe 
succesvol u bent op uw vlak en het aller 
belangrijkste, u geeft informatie aan de 
klant om voor uw bedrijf en dus voor uw 
producten en diensten te kiezen.

In deze tijdperk dat een website van 
groot belang is, kan een bedrijf het zich 
niet veroorloven om hier geen aandacht 
aan te schenken. Wij als Sign Offi ce ra-
den altijd als eerste aan om te beginnen 
met de website, dat is onze speerpunt 
als reclamebedrijf. Ook uw speerpunt 
hoort een effectieve en op uw bedrijf 
gerichte en vertegenwoordigende web-
site met dito design te zijn. Een deur die 
altijd openstaat voor uw klanten, dat is 
uw website. 

Website  
v.a. €400

Maatwerk webdesign
Maximaal 8 pagina’s
Contact formulier
Opzetkosten
Toevoegen Google Analytics
Uitleg systeem

Webdesign · Wordpress websites · Joomla 
website · Banners  · Zoekmachine optimalisa-
tie SEO · Sef Url’s · Google Analytics · Google 

Adwords · Webteksten · Webshops

(alle tekst en foto’s aanleveren)

Vele grote bedrijven maken al gebruik van Apps, het is nu ook mogelijk 
voor midden en kleine bedrijven om een App te laten maken zonder dat 
het veel hoeft te kosten.
Hiermee laat u als bedrijf zien dat u niet achterloopt op de ontwikkelingen 
en wordt het voor u en uw doelgroep gemakkelijker om met u in contact 
te komen en gebruik te maken van uw diensten.
Vraag naar uw mogelijkheden voor het ontwikkelen van uw App voor zo-
wel iOS (iPhone en iPad), Android (zowel mobiel als tablets) en HTML5 
(web apps).

APP ONTWIKKELING Vraag gerust een vrijblijvende offerte aan..



CAR WRAPPING

Wilt u de kleur van uw auto veranderen of u kunt de auto die u 
verlangt niet in de gewenste kleur vinden, dan biedt car wrap-
ping uitkomst.
Met deze techniek wordt het permanent veranderen van uw au-
tolak onnodig. De gebruikte materialen kunnen jaren mee, maar 
ook voor een kortere periodes biedt carwrapping uitkomst. De 
gehele auto kan een andere kleur krijgen of alleen de gewens-
te onderdelen voor een mooiere look van uw auto, denk hierbij 
aan alleen de spiegels, dak, motorkap of bumpers. Kleuren in 
het mat, parelmoer, carbon of ander interessante kleuren kunnen 
toegepastt worden bij carwrapping.

CARWRAPPING FAQ

1) Plekken die later zijn geverft 
kunnen mogelijk meekomen bij 
het verwijderen van de wrap.
2) Plekken die geverft moeten 
worden kunnen ook met wrap 
dezelfde kleur als de rest van de 
auto krijgen. U hoeft dus dat deel 
niet te verven, wrappen is goed-
koper.
3) Bij schade kan de wrap worden 
verwijdert en nieuwe wrap aan-
gebracht worden.
4) 7+ jaar garantie op vervorming 
van het materiaal door de fabri-
kanten.
5) Bij verandering van kleur moet 
er een melding gedaan worden 
bij het RDW, hier zijn geen kos-
ten aan verbonden en kan online 
gedaan worden. Dit hoeft niet bij 
auto’s die in dezelfde kleursoort 
gewrapt worden zoals van meta-
lic zwart naar matzwart. 
6) Standaard 3 jaar garantie op 
Carwrap*

DE VOORDELEN VAN CARWRAPPING:
*Beschermt de lak van uw auto
*Vele malen voordeliger dan verven
*Vermindert de zichtbaarheid van krassen
*Beschermt tegen weg- en weersomstandighe-
den (hagel, steenslag, pekel)
*Beschermt tegen uitwerpselen van vogels
(veroorzaken doffe plekken op lak)
*Kan worden gereinigd met hogedrukreinigers
*Kan worden gepoetst en polijst

Sign Offi ce Car Wrapping Workplace
De wrap wordt in onze Sign Offi ce werkplaats aan-
gebracht die speciaal is aangepast op warmte, lucht-
vochtigheid en andere factoren die het wrap proces 

kunnen beïnvloeden. 

De wrap wordt in onze Sign Offi ce werkplaats aan-
gebracht die speciaal is aangepast op warmte, lucht-
vochtigheid en andere factoren die het wrap proces 

kunnen beïnvloeden. 
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7) Onze prijzen variëren tussen 
de  €1600,- en €3000,-. 
8) Wrap schaadt uw lak absoluut 
niet.
9) Het verwijderen van de wrap 
kan door ons gedaan worden.
*Vraag naar de voorwaarden
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WAND DECORATIE

WAND DECORATIE
Wilt u een wand van uw huis of werkplek decoreren, behan-
gen met uw favoriete foto of een inspirerende tekst laten 
plaatsen, dan bent u ook hiervoor bij ons bij het juiste adres. 
Hiervoor is geen verf of doek meer nodig. Uw wand kan ge-
heel naar wens worden gedecoreerdt.

Heeft u nog een oude lijst liggen die u wilt herdecoreren, dan 
is dat ook mogelijk. We kunnen in plaats van de oude foto 
of afbeelding een nieuwe design geven en deze aanbrengen 
op uw oude lijst zodat deze weer net als nieuw wordt. 

pm2        Standaard pm2        Luxe

Muur sticker €35 €50 Twee kleur

Muur poster €40 €60 Opmaat

Behang €50 €80 Opmaat

Let op: De hier weergegeven prijzen zijn exclusief de 
kosten voor het aanbrengen.

Papier m2 Canvas Doek m2 Vinyl m2

Raamwerk (hout) €60 €75 €80

Fotolijst €65 €80 €85

Digitaal herstellen
Ook is het mogelijk om oude versleten en vervaagde fo-
to’s een nieuwe leven in te blazen. Deze kunnen wij digi-
taal herstellen naar de originele staat en aanbrengen op 
een nieuwe lijst.



Sign Offi ce  Reclame (S.O.R) ADVIES

Het is niet langer nodig om grote bedragen uit te geven aan reclame-
kosten. Middels onze vernieuwde aanpak is het nu mogelijk om deze 

kostenpost naar het minimum te trekken.

Hoe werk dit?

Indien u:
 - Het te druk hebt en geen tijd vrij maken voor reclame werk 
 - Veel gebruik maakt van visitekaartjes geen goedkope kunt   
vinden 
 - Vragen hebt aan reclamebureau’s maar dat ze meteen een   

uurtarief hanteren
 - Altijd een vertrouwelijke reclamebureau wilt die u op elk   
 vlak van reclame kan helpen
 - Alleen een ontwerp voor iets nodig hebt, maar de uurtarie  

ven te hoog vindt
 - Uw website niet zelf kunt actualiseren
 - Een actie wilt opzetten maar niet weet waar te beginnen
 - Vragen hebt over verspreidingskosten van uw reclamewerk
 - Ergens een logo hebt laten maken maar uw bestanden niet   

kunt krijgen of dat ze deze niet meer hebben.
 - Benieuwd bent welke reclame voor uw bedrijf het beste is
 - Elke maand fl yers verspreidt wilt hebben

Herkent u zich hierin? Dan is S.O.R Advies zeker iets voor u.
Dit nieuwe inzicht op reclamegebied zal veel last wegnemen waar-

door u met een gerust hart reclame kunt maken en weer focussen op 
de kerntaken van uw onderneming.

Niet iedereen is een designer of een kwalitatief goede reclamemaker.
Ga daarom in zee met het vertrouwelijke, kwaliteit leverende en ser-

vice gerichte reclamebureau Sign Offi ce.

Voor meer informatie kunt u bellen met 030 369 03 09
Bekijk ook onze website www.signoffi ce.nl als u meer wilt weten over 

onze producten en diensten.
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SIGN OFFICE RECLAME ADVIES
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