PAK UW KANS!

en start uw bedrijf met:
• Een professioneel logo
• Hoogwaardige visitekaartjes
• Goede website
• Betrouwbare webhosting + domeinnaam

• Backup, Office 365 en systeembeheer
• Promotiemateriaal

www.creationz.eu

www.creationz.eu

U krijgt maar één kans
op een eerste indruk...
Zorg dat deze GOED is

Achter elk logo
zit een mooi verhaal...

Een professioneel logo
Creationz heeft al meer dan 17 jaar ervaring
in het maken van professionele logo’s.
Onze logo’s zijn altijd uniek en reflecteren
de kernwaarden van het bedrijf.
Wij horen graag uw gepassioneerde verhaal
over hoe u met uw bedrijf bent begonnen en
hoe u uw bedrijf in de toekomst wilt positioneren.
Met deze informatie verzorgen wij een passend
logo, met een persoonlijke en natuurlijk
unieke uitstraling.

Visitekaartjes
Ontwerp - Advies - Drukwerk
Met een visitekaartje kunt u makkelijk
en snel uw contactgegevens geven.
De ontvanger krijgt direct een indruk
van uw bedrijf. Het is daarom belangrijk
dat uw visitekaartje professionaliteit
en vertrouwen uitstraalt.

ADVIES DRUKWERK
Wij adviseren u graag over
wat voor soort papier en afwerking
het beste bij uw uitstraling past.

Tip: Geef extra luxe
aan uw kaartje met
een glansdetail

Wij bouwen responsive
websites. Goed zichtbaar
op elk apparaat

L AAT ZIEN
WIE U BEN
T!

Goede website
Een goede uitstraling op internet is ook onmisbaar
voor uw bedrijf. Uw website is uw online visitekaartje.
Met onze unieke mix van techniek en creativiteit creëren
wij een website die perfect past binnen uw huisstijl.

Maak uw bed
rijf
zichtbaar en o
vertuig
uw klanten

Webhosting / domeinnaam / email / ofﬁce365
Onze webservers beschikken over SSD schijven. Waardoor onze websites
sneller laden. Ook beschermen wij de privacy van uw bezoekers met een
SSL-certificaat (gratis bij onze hostingpakketten). Wij regelen desgewenst
uw domeinnaam en kunnen een emailpakket verzorgen (office365).

Backup / Systeembeheer / VoIP / Cameraʼs
Omdat mail, computers, servers en wifi bijna niet meer weg te denken
zijn uit onze bedrijven, zorgen wij voor een stabiele en veilige
werkomgeving. Bent u ook benieuwd naar onze oplossingen?
Maak vrijblijvend een afspraak met onze specialist.
Alles geregeld bij één partner,
wel zo handig!

Promotiemateriaal
Denk aan flyers, folders, posters, cadeaubonnen,
menukaarten of bouwhekborden, maar ook voor
bedrijfskleding bent u bij ons aan het juiste adres.

Contact

www.creationz.eu

info@creationz.eu
of bel +32 15 79 06 50

Goed advies
Wij adviseren en begeleiden u naar een oplossing op maat

Tevredenheidsgarantie
Wij zijn pas tevreden als u dat ook bent

Persoonlijk betrokken
Wij horen graag uw verhaal en denken met u mee

