
PLUS PROJECTEN
DOOR BLOMSMA



Blomsma Retailsigning leverde als vaste 
partner alle indoor- en outdoor signing van 
zeer  
veel nieuwe en verbouwde PLUS vestigingen, 
waaronder de vestiging van PLUS Ton 
Henst in Best die onlangs is uitgeroepen tot 
Supermarkt van het jaar.  
 
Wij zijn dan ook trots om te zien dat de 
kwaliteit die Blomsma Retailsigning levert met 
alle indoor- en outdoor signing (waaronder 
POS materialen), heeft bijgedragen aan de 
uitslag van deze verkiezing. 
 
Deze winst laat zien dat een goede 
samenwerking tussen Blomsma retailsigning 
en u als ondernemer tot succes kan leiden en 
een bewijs dat indoor- en outdoor signing in 
supermarkten bijdraagt aan de vindbaarheid, 

INDOOR 1.0 & 2.0

Het opvallend presenteren van uw PLUS 
winkel tussen alle andere winkels is best een 
uitdaging. Hoe zorgt u dat uw winkel goed 
te vinden is? Dat uw etalage opvalt tussen 
alle andere? Dat uw doelgroep zich meteen 
herkent in uw presentatie? Dat kan door 
signing opvallend en op de juiste manier  
in te zetten.  
 
We hebben de afgelopen jaren al zeer veel 
gevelreclames, etalagedecoratie-materialen 
en reclameborden en mobiele billboards voor 
PLUS ondernemers mogen plaatsen.  
 
Benieuwd naar hoe uw winkel het beste 
opvalt in de winkelstraat?  Wij adviseren 
u graag!

OUTDOOR 1.0 & 2.0



Uw wagenpark (hoe klein of groot ook) 
moet er representatief uitzien. Dit geldt 
ook voor de bedrijfswagen bestickering/
belettering. Daarom verzorgen wij het 
volledig traject van ontwerp van de 
bestickering tot en met montage en nazorg. 
Wij bestickeren, beletteren en wrappen uw 
auto’s, bedrijfswagens en bussen conform  
uw wensen, maar binnen de richtlijnen 
van de organisatie. Zo draagt de 
wagenparkbestickering ook bij aan het 
verder versterken van het merk PLUS.
 
Uw eigen contactpersoon binnen Blomsma 
zorgt ervoor dat u uw bus weer snel op de 
weg heeft als rijdend reclamebord!

BUSBELETTERING

Of het nu een PLUS-servicewinkel betreft  
of een Sushicounter in een grotere PLUS 
winkel; steeds vaker zijn er plekken waar 
de signing nét even iets specialer moet dan 
de standaard PLUS huisstijl. Van dit soort 
‘specials’ gaat ons sign-hart sneller kloppen.  
 
Of het nu gaat om een blow-up of een neon 
reclame: wij zorgen ervoor dat uw winkel de 
aandacht krijgt die het verdient.

SPECIALS
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Neem dan contact met ons op.

Blomsma RetailSigning
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

KUNNEN WIJ IETS VOOR U BETEKENEN?


