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KVK
Bĳ de Kamer van Koophandel hebben wĳ gedurende het 
gehele traject meegedacht en zowel de productie als 
montage op ons genomen.

In het voortraject hebben wĳ samen met de KVK, 
het reclamebureau en het projectbureau alle 
materialen bepaald. Vervolgens zĳn wĳ alle locaties 
gaan bezoeken en is er een inventarisatie gedaan 
van alle in- en outdoor signing.

Op basis daarvan hebben we alle ontwerpen 
uitgewerkt en zĳn we gestart met de 
productie. Binnen 2 maanden zĳn er 23 
vestigingen, in- en outstore, omgebouwd 
naar de nieuwe huisstĳl.
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New York Pizza
Bĳ New York Pizza zĳn wĳ in een later stadium 
ingestapt. De reden hiervoor was dat NYP nog meer 
winkels wilde ombouwen en een aantal nieuwe 
winkels wilde openen.

Daarom hebben ze ervoor gekozen om dit door 
2 partĳen te laten uitvoeren. Op dit moment zĳn 
wĳ bezig met de verdere uitrol in Nederland, 
Belgie en Duitsland.

Dit jaar hebben wĳ 80 vestigingen mogen 
omgebouwd.

Bĳ New York Pizza verzorgen wĳ alle 
gevelreclame, alle wanden voorzien wĳ 
van dibond platen met een full color 
print en verlichte teksten in de winkels.
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Partou
Wĳ zĳn benaderd door de VIM group die deze fusie 
op het gebied van branding begeleidt. Diverse 
kinderdagverblĳven gaan verder onder de naam Partou.

In totaal gaat het om 710 vestigingen in Nederland. 
Vanwege de grootte en de snelheid dat ze dit willen 
ombouwen naar de nieuwe huisstĳl hebben ze 
3 partners uitgezocht om dit uit te voeren.

Wĳ hebben een deel gekregen van 328 
vestigingen. De ombouw bestaat uit: 
bestickering zowel binnen als buiten, 
bewegwĳzering, lichtreclame, vlaggenmasten 
en nog veel meer.

Wĳ zĳn in oktober gestart en de bedoeling 
is om in 2022 alles af te ronden.
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AH to Go
Op dit moment zĳn wĳ bezig met de ombouw van 
BP Mcbean naar BP AhtoGo. In totaal worden er 110 
vestigingen omgebouwd. BP is al diverse jaren klant bĳ 
ons en dit jaar is ons gevraagd om mee te denken in de 
ombouw van deze vestigingen.

Elke week leveren wĳ 1 station op. Per 2022 gaan dit 
2 vestigingen per week worden.Dit vraagt om een 
strakke planning. Elke vrĳdag gaan wĳ een station 
inmeten. Op maandag start de productie waarna 
op woensdag de montage plaats vind en op 
donderdag om 15:00 uur is de oplevering.

Deze korte productietĳd kunnen wĳ realiseren 
doordat wĳ alles in eigen huis doen.

Voor dit project maken wĳ omgezette 
kappen voor de buitenzĳde van het pand, 
boven de ingang leveren wĳ grĳze 
beplating, freesteksten, alle bestickering, 
spatschermen en wĳ brengen alle 
reclame met beplating in de WC aan.


