Bekijk de webversie

Wij geven u graag inspiratie, hier maar ook
op onze website.

website

Foliedruk
Vaak wordt dit al snel als 'te
duur' afgewimpeld. Gelukkig
veranderen de tijden ook weleens
in positieve zin! Het is nu
mogelijk om in kleine oplagen en
zelfs op digitaal drukwerk een
folie aan te brengen. Een redelijk
nieuwe techniek zonder
foliestempel. Standaard hebben
wij goud, zilver, rosé, groen,
rood, zwart en natuurlijk roze op
voorraad. We vertellen u graag
wat de mogelijkheden zijn of
brengen u voorbeelden langs!

Kunnen jullie ook...?
Bij signing zult u niet snel aan
ons denken, maar ook deze
discipline hebben wij ons in de
loop der jaren behoorlijk eigen
gemaakt. Want ook hierbij draait
alles om kleur en huisstijl.
Bij het herontwikkelen van
winkelcentrum De Korf en de
verbouwing van Slagerij Mourik
mochten wij hierin meedenken;
een nieuwe winkel en een nieuw
logo. In overleg met de architect
werden stijl en kleur bepaald
voor alle verschillende
technieken, een leuke puzzel. Het
resultaat mag er zijn; wij zijn
trots, de klant tevreden en velen
weten de heropende winkel te
vinden!

Zin in school
Met deze lesmethode van
Rondom Baaz worden diverse
thema's op een vrolijke manier
aangepakt. (Be)Grip op gedrag,
de Cirkel van Ontwikkeling en
een Sociale Vaardigheden
lesmethode met stage logboek
voor de bovenbouw maken het
geheel compleet.
Inmiddels een jaarlijks
terugkerend fenomeen waarbij
we mochten meedenken in de
uitvoering. Het schooljaar is in
deze regio nog niet officieel ten
einde, maar met deze
lesmethode gaan er in augustus
zeker weer super gemotiveerde
docenten en leerlingen van start!

Stickers, stickers en nog eens stickers...
Eind 2019 ging een lang gekoesterde wens in vervulling met de aanschaf
van een Mutoh Valuevet solvent plotter, een Kala laminator en een Summa
S2 snijplotter. Hiermee maken wij een uitbreiding op ons digitale pakket in
formaat maar ook in materialen. Denk hierbij aan grote posters op frontlit
(zeildoek), die prima als weersbestendige poster gebruikt kunnen worden
of met zeilogen als banner.
Maar ook het snijplotten van (vloer)stickers behoort tot de
mogelijkheden... en dat hebben we geweten!
Gelukkig hebben we al veel klanten hierin mogen helpen met een custom
made ontwerp, want de zwart/gele waarschuwingsstickers - die passen in
niemands huisstijl ;)

meer inspiratie op onze website
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u inspiratie@efficienta.nl toe aan uw adresboek.

