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Aldi
 Blackstone

Coolblue
IKEA  Nederland

Hornbach
Intratuin

 Jongerius Bakkers
 Kijkshop

 Kwamtum
 Lucardi

Miss Etam
 PLUS Retail

 Ranzijn tuin & dier
 Riverdale
 Sundays
 Unilever

  Verstegen Spices & Sauces

Retailsigning specialist
De naam Blomsma RetailSigning zegt het 
al: wij zijn specialist op het gebied van 
instore & outstore signing in de retailsector. 
Wij ondersteunen retailers op het gebied 
van krachtige visuele communicatie 
die bijdraagt aan de vindbaarheid, 
sfeerbeleving en omzet van fysieke winkels, 
winkelcentra en andere retailgerelateerde 
omgevingen. Dat doen we al vele jaren, 
en naar tevredenheid van vele grote en 
kleinere opdrachtgevers.

Bij Blomsma stellen we alles in het werk 
om onze klanten zoveel mogelijk zorg 
uit handen te nemen. Op het gebied van 
signing begeleiden en verzorgen we 
daarom het hele proces vanaf de tekentafel 
tot en met de realisatie. 

Blomsma RetailSigning is onderdeel van 
de Blomsma Groep. Sinds oprichting in 
1979 is de naam Blomsma uitgegroeid 
tot een begrip binnen verschillende 
specialisaties van visuele communicatie. EVEN VOORSTELLEN

Blomsma RetailSigning 
werkt o.a. voor:



VISUAL MERCHANDISING

De winkel als theater
Communicatiewaarde, herkenbaarheid, 
uitstraling, transparantie en klantbeleving, 
allemaal mooie termen die vallen onder het 
vak visual merchandising.

Het doel van retailers is klanten de winkel 
“intrekken” en sales genereren. Visual
merchandising is daarbij een bepalend 
onderdeel van de communicatiestrategie.

Blomsma RetailSigning is de ideale partner 
voor de visual merchandiser. Wij denken 
mee in de uitingen die u wilt inzetten, en 
bieden u de communicatietoepassingen in 
en om uw winkel om zodoende uw klanten 
effectief te bereiken.

Wanneer uw klanten de weg naar 
uw winkel gevonden hebben zet 
Blomsma RetailSigning samen met u 
de juiste communicatiemiddelen in, 
die ervoor zorgen dat uw klant ook 
daadwerkelijk blijft en aankopen 
doet. Daar gaat het tenslotte om!



Shoppen is fun
Merkbeleving, een vaak voorkomende en 
welbekende term voor iedere retailer. 
Consumenten kopen tegenwoordig geen 
producten meer, maar wil een beleving, 
een life style. Voor u als retailer de nood-
zaak om uw merk zo neer te zetten, dat uw 
doelgroep zich daarmee identificeert.

De uitstraling en positionering van uw merk 
of winkelformule is dus naast de juiste 
producten in de schappen neerleggen, 
vooral een kwestie van de juiste sfeer creë-
ren in de winkel.

Het aanbrengen van full color sfeer-visuals 
in uw winkels draagt direct bij aan de 
merkbeleving van uw producten. Blomsma 
RetailSigning adviseert u daarom graag 
over alle mogelijke toepassingen.

INSTORE SIGNING

Samen met u zorgen wij voor de 
juiste sfeer in de winkel, waardoor 
klanten zich prima thuis voelen. 
Shoppen moet vooral fun zijn.



OUTSTORE SIGNING

De winkel op straat
Retailmarketing beperkt zich natuurlijk niet 
tot de winkelomgeving alleen. Wanneer 
uw klanten zich niet in de winkel begeven, 
zijn er nog vele andere manieren om uw 
doelgroep te bereiken. Op weg naar het 
werk, in de metro of trein, tijdens een fiets-
tocht door het park of bij het uitlaten van 
de hond. Gewoon op straat dus.

Outstore communicatie is op meerdere 
manieren in te zetten, onder andere door 
posters, spandoeken, billboards, abri’s of 
op uw wagenpark wat de winkels bevoor-
raad. Voor al deze mogelijkheden heeft 
Blomsma RetailSigning de juiste toepas-
singen in huis om u daarmee van dienst 
te kunnen zijn. Onze specialisten zijn u 
daarbij graag van dienst met een passend 
advies.

Door uw outstore communicatie te laten 
aansluiten op uw instore communicatie 
ontstaat er herkenning en wederkerig-
heid. Wij zorgen er graag voor dat u 
kunt rekenen op klanten die de weg 
naar de winkels weten te vinden.



Van kijken naar kopen
Geen enkele markt is zo dynamisch en 
afhankelijk van de grillen van de consu-
ment als retail. Het inspelen op de actuele 
vraag vergt een snelle omschakeling en 
een effectieve actiecampagne om klanten 
over de streep te trekken.

Retailmarketing in de vorm van Point Of 
Sale materiaal is nog steeds de meest 
effectieve vorm om klanten in de winkel te 
stimuleren tot bepaalde aankopen. Ook 
tijdelijke kortingscampagnes zijn prima met 
Point of Sale materiaal in te zetten.

Blomsma Retailsigning biedt de retailer een 
uitgebreid assortiment aan Point of Sale 
materialen. Leveren op afroep of uit voor-
raad, door alle technieken onder één dak 
is de levertijd altijd flexibel en kort.

Terugkerende reclamecampagnes 
of instant promotie? Wij zorgen 
ervoor dat u zich geen zorgen 
hoeft te maken over het resultaat, 
wij nemen het graag van u over. POS COMMUNICATIE



Ontzorgen van A tot Z
Als retailmarketeer weet u dat het proces 
vanaf idee tot aan concrete uitrol van uw 
promotiecampagne of instore communica-
tie een behoorlijk veelomvattend traject is 
te noemen. Veel schakels moeten leiden tot 
een succesvolle communicatie in en rond 
uw winkels. Dit traject gaat verder dan het 
laten produceren van de middelen alleen, 
maar vereist een efficiente samenwerking 
en naadloze overgang tussen alle schakels 
vanaf het idee tot aan de uitvoering.

Blomsma RetailSigning heeft het Total Pro-
ject Management concept ontwikkeld, 
waarin alle onderdelen en bijbehorende 
output in kaart gebracht worden die nodig 
zijn om uw communicatie succesvol te kun-
nen uitrollen.

Onze specialisten nemen het traject 
volledig van u over vanaf het moment 
dat het reclameconcept is ontwikkeld 
door uw marketingafdeling of reclame-
bureau. Alle volgende stappen tot aan 
de uitrol in de winkel zijn bij ons onder 
één dak samengevoegd.ONZE DIENSTVERLENING
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Blomsma RestailSigning
Storkstraat 1-3
2722 NN Zoetermeer
Postbus 360, 2700 AJ Zoetermeer

T 079 330 10 00
F 079 330 10 55
E retailsigning@blomsma.nl
I blomsma-retailsigning.nl

Nieuwsgierig?
Benieuwd naar de mogelijk-
heden voor uw bedrijf? 
Neem vrijblijvend contact 
met ons op!
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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 
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• 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


