PANTONE 877C

PANTONE 642C

PANTONE 656C

In september 2010 zijn Deoprinting en
DTPH het er over eens dat deadlines
gehaald moeten kunnen worden.
Sinds 2010 is #grafischespoed nooit
Designing your style
meer hetzelfde geweest want de combinatie van een snelle
vormgever en een vlugge drukker is een killer combinatie
die je niet wilt mislopen. DTPH geeft al tien jaar vorm. Meer
informatie en een indruk van de portfolio kun je terugvinden
op www.dtp-hulp.nl

DTPH.

Beyond creativity

designing your style

Deoprinting ontzorgt iedereen die
veel investeert in gedrukte media.
Deoprinting verzorgt niet alleen uw
drukwerk maar geeft ook advies over
papier, kleur en soort drukwerk. Uw
drukwerk past binnen uw budget en heeft de kwaliteit die
u graag wilt uitstralen naar uw eigen klanten. Samen met
DTPH zijn ze u perfect van dienst door de jarenlange kennis
op het vakgebied van grafische vormgeving en druk.

PANTONE 542C

PANTONE 282C

PANTONE 656C

Vormgeving
Uw huisstijl is vaak de eerste kennismaking van een
potentiële klant met uw organisatie. Daarom is het ontwerp
van uw logo en uw huisstijl zo belangrijk.
DTPH geeft vorm aan uw stijl en ontwikkelt uw huisstijl
met het beeld dat u wilt vertellen. Op basis van uw input
weten wij waar u voor staat en hoe u zich op de markt wilt
positioneren.
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Om uw huisstijl te ontwerpen kijken we eerst waar uw
organisatie voor staat, wat uw doelgroep is en wat de
voornaamste taak van het logo/beeldmerk zal moeten
worden. DTPH gaat met die informatie aan de slag en
komt bij u terug met drie logovoorstellen. In de laatste
fase heeft u het logo gekozen wat het meest bij u past en
ontwerpen we de rest van de huisstijl. Elk voorstel bestaat
uit briefpapier, een visitekaartje en een enveloppe.

PANTONE 2685C

PANTONE 253C

PANTONE 116C

Na de ontwerpfase neemt Deoprinting uw huisstijl over.
Uiteraard leveren wij het logo ook aan in verschillende
drukbare bestandsindelingen voor uw eigen archief.
Nieuw logo ontwerpen of huisstijl ontwerpen?
Dit zijn uw voordelen:
• Unieke ontwerpen tegen een betaalbare prijs.
• Spoedmogelijkheden van ontwerp tot en met productie.
• U wordt ontzorgd en bespaart zo tijd en kosten.
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Drukwerk
Print en drukwerk snel nodig? Deoprinting is er voor al
uw printwerk en drukwerk. Wij printen en drukken vrijwel
alles: boeken, folders, brochures, maar ook visitekaartjes,
enveloppen en briefpapier. U kunt bij ons ook terecht voor
posters, relatiegeschenken en uw complete huisstijl. Of wat
dacht u van een mailing?

PANTONE 284C

PANTONE 172C

PANTONE 600C

U kunt het niet gek genoeg bedenken, wij ontwerpen,
printen, drukken en versturen het voor u, perfect en…
supersnel! Alles op 1 adres, dat geeft u gemak en het
bespaart u veel tijd.
Snel drukken van een boek, folder of brochure, maar ook
visitekaartjes, enveloppen en briefpapier. Natuurlijk ook
posters, relatiegeschenken en uw complete huisstijl. Zelfs
een mailing (gepersonaliseerd) verzenden.
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Dit alles levert Deoprinting snel en tegen een prijs die u zal
verbazen. Door onze veelzijdige printers en drukpersen
printen of drukken wij net zo makkelijk kleine als grote
oplages. Wij kennen alle kostenbesparende trucjes om
grote orders efficiënt te drukken. Voor een creatief ontwerp
of origineel relatiegeschenk (bedrukt) kunt u ook bij ons
terecht. Wij drukken volgens strenge milieueisen en
gebruiken met name FSC papier.

Ontwerp, reclame en communicatie is voor uw organisatie van doorslaggevend belang. Of het nu gaat om uw logo, huisstijl, brochure of website, u draagt altijd een
bepaalde boodschap uit. Met woorden, maar ook met vormgeving, kleur en fotografie. Het kleinste detail kan al een bepaald gevoel bij uw doelgroep opwekken.
Deoprinting is geen standaard reclamebureau, maar meer een full service ontwerpbureau en communicatiebureau met een Rotterdamse mentaliteit. Met opgestroopte
mouwen verzorgen wij uw gehele communicatie. Wij ontwerpen uw HYPERLINK “http://www.ivagroep.nl/communicatie/logo-huisstijl/” \o “Logo & Huisstijl” logo &
huisstijl, HYPERLINK “http://www.ivagroep.nl/communicatie/online-publiceren-met-eeditie/” \o “eEditie, uw digitale uitgave” eEditie, HYPERLINK “http://www.ivaPANTONE 1545C
PANTONE 7411C
PANTONE\o
7401C
groep.nl/communicatie/webdesign/”
“Webdesign” website en zorgen dat het gehele traject tot en met HYPERLINK “http://www.ivagroep.nl/print-en-drukwerk/” \o
“Printen en drukken” print en drukwerk goed en snel geregeld is.
Onze ontwerpers, fotografen, tekstschrijvers en marketing specialisten maken van uw opdracht een creatieve oplossing op papier en digitaal.
Snelle en korte communicatie
Omdat ons ontwerpbureau en communicatiebureau onderdeel zijn van Deoprinting
hebben
we korte lijnen met onze HYPERLINK
•V
 “http://www.ivagroep.nl/print-en-drukeel keuze uit unieke papiersoorten en afwerkingen.
Snel drukwerk
nodig?
werk/” \o “Printen & Drukken” drukkers en leveranciers. Dit betekent voor u supersnelle
leveringen
met
één
aanspreekpunt.
•W
 ij verzenden ook uw drukwerk of uw mailing.
Dit zijn uw voordelen bij Deoprinting:
•U
 bespaart kostbare tijd, omdat u alles met 1 bedrijf kunt
regelen.
• Bespaar kantoorruimte, omdat u het drukwerk op
voorraad kunt leggen bij ons.
• Verzekerd van topkwaliteit en snelheid door onze
hoogwaardige printers en drukpersen en onze
gekwalificeerde medewerkers.
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•U
 profiteert, dankzij onze veelzijdigheid, van
kostenbesparende oplossingen.

Ontwerp, reclame en communicatie is voor uw organisatie van doorslaggevend belang. Of het nu gaat om uw logo, huisstijl, brochure of website, u draagt altijd een
bepaalde boodschap uit. Met woorden, maar ook met vormgeving, kleur en fotografie. Het kleinste detail kan al een bepaald gevoel bij uw doelgroep opwekken.
Deoprinting is geen standaard reclamebureau, maar meer een full service ontwerpbureau en communicatiebureau met een Rotterdamse mentaliteit. Met opgestroopte
mouwen verzorgen wij uw gehele communicatie. Wij ontwerpen uw HYPERLINK “http://www.ivagroep.nl/communicatie/logo-huisstijl/” \o “Logo & Huisstijl” logo &
huisstijl, HYPERLINK “http://www.ivagroep.nl/communicatie/online-publiceren-met-eeditie/” \o “eEditie, uw digitale uitgave” eEditie, HYPERLINK “http://www.ivaPANTONE 377C
PANTONE 612C
PANTONE 604C \o “Webdesign” website en zorgen dat het gehele traject tot en met HYPERLINK “http://www.ivagroep.nl/print-en-drukwerk/” \o
groep.nl/communicatie/webdesign/”
“Printen en drukken” print en drukwerk goed en snel geregeld is.
Onze ontwerpers, fotografen, tekstschrijvers en marketing specialisten maken van uw opdracht een creatieve oplossing op papier en digitaal.
Snelle en korte communicatie
Omdat ons ontwerpbureau en communicatiebureau onderdeel zijn van Deoprinting
hebben we korte lijnen met onze HYPERLINK
“http://www.ivagroep.nl/print-en-drukadvertenties
zorgen wij dat ook uw advertentie de juiste
Media
werk/” \o “Printen & Drukken” drukkers en leveranciers. Dit betekent voor
u
supersnelle
leveringen
met
één
aanspreekpunt.
aandacht
krijgt.
Wij brengen uw onderneming onder de
Naast vormgeving en drukwerk kunt u bij DTPH en
Deoprinting ook terecht voor de ontwikkeling van uw
website, het schrijven van de content, Zoekmachine
optimalisatie & marketing (SEO), e-mailmarketing. We
kunnen u helpen met een mediaplan waarin we adviseren
over diverse media en in welke bladen of magazines te
adverteren.
Door jarenlange ervaring in het ontwerpen van pakkende

designing your style

aandacht. Dit kan zowel op lokaal, regionaal als landelijk
niveau.
Wij leveren een grote diversiteit aan promotie voor binnen
en buitenreclame. Er zijn vele mogelijkheden, ook voor uw
doelgroep. En altijd binnen uw budget!

PANTONE 732C

PANTONE 382C

PANTONE 7485C

MAA N D AAN B IED I N G
Kijk op de website voor de aanbieding van deze maand:
www.dtp-hulp.nl/maandaanbieding
Deoprinting
Ligusterbaan 1 * 2908 LW Capelle aan den IJssel
Tel: 010-2224010 * Mobiel: 06-28245675
info@deoprinting.nl * www.deoprinting.nl

/deoprinting
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DTPH
Meidoornstraat 109 * 2665 DA Bleiswijk
Tel.: 06 51 880 648 * mireille@dtp-hulp.nl
www.dtp-hulp.nl

/dtphulp

