
  
Logo en huisstijl
Op zoek naar een nieuw logo of huisstijl? Compad Reclame-

studio kijkt samen met jou naar een indentiteit die past bij 

jouw bedrijf. Wij zorgen voor een logo waarmee jij indruk 

maakt bij jouw (toekomstige) klanten. Naast een logo zullen 

wij deze indentiteit doorvoeren in de nieuwe huisstijl, zoals 

briefpapier, enveloppen, visitekaartjes.

Een  goede 
huisstijl  geeft  

vertrouwen en 

herkenning

Compad Reclamestudio

Demmersweg 92
 7556 BN Hengelo 

074-3200 200
info@compadstudio.nl
www.compadstudio.nl

Flyers en folders 
Wil je snel en bondig je boodschap overbrengen aan  

zo veel mogelijk mensen? Dan is een flyer het perfecte  

communicatiemiddel. Dit laagdrempelige medium is het 

ideale middel om mensen nieuwsgierig te maken voor jouw 

product.  Wil je meer informatie kwijt? Dan kunnen wij 

dit ook verwerken in een mooie folder. Deze zijn er in  

verschillende maten en vormen. Wij informeren je graag 

naar de diverse mogelijkheden. 

  Onze vormgeving
Van logo tot magazine, wij verzorgen het allemaal

Magazines en brochures 
Ook voor de opmaak van magazines en brochures bent u 

bij ons aan het juiste adres. Wij zorgen voor de perfecte mix 

tussen tekst, illustraties en foto’s waardoor de brochures het 

ideale promotie materiaal wordt voor je bedrijf.

Compad Reclamestudio
De start van een prettige en 

langdurige relatie begint bij een 
lekker kopje koffie en een goed gesprek. 

Maak een afspraak met ons en wij helpen je graag.

                      Wij zorgen 
           voor een passende 

      identiteit bij jouw bedrijf



Vormgeving
Het draait allemaal om de eerste indruk! Daarom zijn een goed logo en 

een goede huisstijl erg belangrijk. Compad Reclamestudio ontwikkelt 

de complete huisstijl voor je bedrijf. Maar ook flyers, folders, brochures, 

autoreclame of beurspromotie verzorgen wij tot in de puntjes.

Websites
Je website, ook wel het online visitekaartje van je bedrijf genoemd, 

is vaak ook het eerste contactmoment wat mensen met jouw bedrijf 

hebben. Een goede (eerste) indruk is dan belangrijk, zeker als het om 

potentiële klanten gaat. 

Compad 
Reclamestudio

Het reclameburo in Twente, gespecialiseert 
in vormgeving, websites en webshops.

Onze dienstenVoor een complete 
huisstijl, website 
of webshop
Iedere onderneming en ieder bedrijf is 

uniek en je wilt dat iedereen ziet “hoe 

bijzonder” je bent. Daarbij draait het ten 

eerste allemaal om de eerste indruk, waarbij 

je je moet onderscheiden van de rest. Dat 

maakt dat een potentiële klant ervoor kiest 

om bij jouw bedrijf een product of dienst af 

te nemen. Vervolgens is het belangrijk dat 

je deze klant weet te binden aan je bedrijf, 

zodat dat hij terug komt en een vaste klant 

wordt.

Compad Reclamestudio, is een allround 

reclamebureau die graag de uitdaging 

met je aan gaat om aan iedereen om aan 

iedereen te laten zien hoe bijzonder je bent! 

Dit doen wij door het neerzetten van een 

pakkend logo en een complete huisstijl. 

Ook op online gebied kunnen wij je volledig 

van dienst zijn met onze complete websites 

en webshops.

Onze Webshops
Vindbaarheid, vertrouwen, 
verleiden en feiloze techniek
Voor een uitgebreide webshop op maat ben je bij Compad 

Reclamestudio aan het juiste adres. 

Omdat iedere klant uniek is realiseren we je webshop geheel op maat 

en in eigen huisstijl, inclusief hosting en SSL beveiliging certificaat. 

Daarbij vinden we het belangrijk dat je webshop gebruiksvriendelijk, 

snel is, goed gevonden wordt en geoptimaliseerd is voor smartphones, 

tablets en desktops.

Onze webshop ontwikkelen wij in Woocommerce (aanvulling op je 

WordPress website), Magento en Nopcommerce (voor webshops met 

meer dan 500 producten)

Onze Websites
Meer dan het online 
visitekaartje van je bedrijf
Men zegt wel eens je website is het digitale visitekaartje van je bedrijf. 

Voor een deel klopt dit, maar een goede website is meer dan dat! Het 

laat namelijk niet alleen zien wie jouw bedrijf is, maar ook waar jouw 

bedrijf voor staat en voorziet daarbij je klanten online van informatie. 

Een goede opbouw en een aansluiting met je huisstijl is daarom  

belangrijk. Daarnaast spelen gebruiksvriendelijkheid, snelheid en 

vindbaarheid een grote rol. 

Voor onze websites maken wij gebruik van het content management 

systeem WordPress, zodat je na oplevering zelf in staat bent de website 

te actualiseren.

Professioneel online met de 

website en webshop 
van Compad Reclamestudio

Online marketing
Het is belangrijk dat je website of webshop goed optimaliseren is, zodat 

deze hoger in de zoekresultaten van google komt te staan. Op deze 

manier trekt je website of webshop meer bezoekers. Wij zorgen, door 

het inzetten van de juiste content en zoekwoorden, voor het gewenste 

resultaat.

Webshops
Voor een professionele, uitgebreide, gebruiksvriendelijke webshop ben 

je bij Compad Reclamestudio aan het juiste adres. Uiteraard in eigen 

huisstijl en inclusief hosting en SSL beveiliging certificaat.

Waarom is een goede 
website belangrijk

Betere bereikbaarheid - Je bedrijf is 24/7 bereik-

baar voor het opvragen van informatie of een dienst. 

Nieuwe klanten - Het internet is een web van heel 

veel mensen die op zoek zijn naar informatie, een 

dienst of hulp. Een goede website van jouw bedrijf 

binnen dit web mag dus zeker niet ontbreken.

Online visitekaartje - Je website is het online visite-

kaartje van je bedrijf. Men ziet in één oogopslag wie 

je bent en wat je doet.

Meetbaarheid - De resultaten van je website zijn 

meetbaar. Zo kun je precies achterhalen hoeveel 

bezoekers er op je website zijn geweest en welke 

pagina’s er bezocht zijn.

Waarom is een goede 
webshop belangrijk

Altijd bereikbaar - Met een webshop kunnen  

klanten 24/7 bestellen.

Grotere bereikbaarheid - Naast een fysieke winkel 

weet men je ook online te vinden, waardoor je  je 

verkoopgebied vergroot.

Je bespaart geld - Een fysieke winkel kost geld 

(pand, inrichting, vaste lasten ed). Dit is niet te  

vergelijken met een webshop.

Je klant bespaart tijd - Geen lange wachtrijen 

voor de kassa, dit betekent dat iedereen snel kan 

winkelen.

Kijk op www.compadstudio.nl of 
bel 074-3200 200 voor meer informatie

Kijk op www.compadstudio.nl of 
bel 074-3200 200 voor meer informatie

Kijk op www.compadstudio.nl of 
bel 074-3200 200 voor meer informatie

               Wij helpen je 
            graag met een passende 
oplossing voor jouw bedrijf

               Informeer naar 
     de mogelijkheden voor 
jouw complete webshop 


