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www.creasonus.be

ONTDEK HOE  
CREATIEF WE ZIJN...

1. Eerste briefing

Alles begint met een goede briefing. Maak een 
vrijblijvende afspraak (of loop vrij binne tijdens 
de openingsuren van onze CREA SHOP) en 
vertel ons wat je wil bereiken. Tijdens dit eerste 
gesprek vertellen we wat we voor jou kunnen 
betekenen en leggen uit hoe Creasonus jouw 
bedrijf kan doen stralen.

2. Ontwerp 

Creasonus ademt creativiteit uit en dat zie je 
terug in onze ontwerpen. Steeds er op gericht 
om jouw zaak succesvol(ler) te maken. Elk 
project is maatwerk en afgestemd op jouw 
budget en wensen.

3. Presentatie

Ieder ontwerp wordt in een mooie presentatie 
voorgesteld. Geen losse bijlage in een mail, 
maar een persoonlijke presentatie. Pas als 
je 100% tevreden bent, gaat een ontwerp in 
productie.

CREA SHOP
Loop vrij en zonder afspraak binnen in 
onze CREA SHOP. Voor snelle printouts, 
copies of scans. Maar ook voor een snel 
ontwerp, een snelle fotoshoot (Portret of 
product). 

LOGO ONTWERP 

GRAFISCHE VORMGEVING 

DRUKWERKEN 

WEBSITES & WEBSHOPS 

VOERTUIGBELETTERINGEN 

BELETTERINGEN & SIGNALISATIE 

INTERIEURDESIGN & POS MATERIAAL 

FOTOGRAFIE & VIDEO

We zijn gespecialiseerd in de begeleiding 
van startende zaken. 

Als je een zaak opricht komt er heel wat op je 
af. Vertrouw daarom op onze ervaring en laat 
ons je begeleiden met een visueel totaalpakket 
gereed te maken.

Wij weten perfect wat nodig is om je zaak een 
professionele uitstraling te geven en de juiste 
boodschap over te brengen aan klanten.

De uitvoer is geheel volgens een vooropgesteld 
budget of onze offerte. Geen onaangename 
verrassingen maar goede duidelijke afspraken en 
professioneel advies!

WE KNOW THE DRILL

Openingsuren CREASHOP:
zie www.creasonus.be



“EEN GOEDE  
UITSTRALING  
IS ESSENTIEEL 
VOOR HET  
SUCCES VAN JE 
BEDRIJF”

Aangename kennismaking

Onze diensten:

(*) Excl. btw en hostingskosten / Vermelde prijs betreft een 
basis website formule.

 
Creasonus is een klein maar betekenisvol 
grafisch ontwerp- en productiebureau gelegen 
in Genk.

We bieden prijsbewuste en efficiënte 
oplossingen aan.  We zijn namelijk van mening 
dat elke investering, hoe klein deze ook is, 
zichzelf moet doen opbrengen.  

Knowhow  
Met meer dan 18 jaar ervaring in de sector weten 
we meteen wat jouw zaak nodig heeft om dat 
tikje meer te bezitten t.o.v. de concurrentie.  We 
bieden daarom een zeer uitgebreide waaier aan 
van zowel offline als online producten. Je zal 
snel merken dat je aan one-stop-shopping doet 
bij ons. 

Beste prijzen op de markt 
Wij zijn als neutraal bureau niet gebonden aan 
1 leverancier en selecteren zorgvuldig welke 
partner we inschakelen. (zoals bv. drukkerijen, 
programmeurs, plaatsers, etc...) Zo garanderen 
we hét ideale product aan dé beste prijs-
kwaliteitsverhouding.

• Naamkaartjes
• Flyers
• Stickers
• Affiches
• Klantenkaarten
• Uitnodigingen
• Folders
• Magazines
• Menukaarten
• Enz...

Drukwerken & promotie Beletteringen & signalisatie

Wij bouwen reeds websites vanaf 450 euro*

• Basis starter / budget websites 
• Responsieve sites (Smartphone/tablet/desktop adaptief)

• Zelf editeerbare sites (CMS)

Websites

• Logo- en huisstijl ontwerp

• Key visual

• Identiteit creatie

• Branding

• Magazine opmaak

• Newsletters

Wij maken niet zomaar 
‘mooie’ ontwerpen, maar 
wel doordachte concepten 
met de juiste uitstraling.
Van een simpel logo tot 
volledige reclame- 
campagne’s.

Grafische vormgeving Concept & naam

Wij helpen je met het 
bedenken van jouw  
bedrijfsnaam en slogan. 
Tevens onderzoeken we 
de markt en  
beschikbaarheid van de 
domeinnaam.

• Studiofotografie
• Locatie shoots
• Bedrijfspand
• Interieur
• People & lifestyle
• Bedrijfsfilm 
• Instructiefilm

Fotografie & video
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REGIO • Muurstickers
• Canvassen
• Tussenwanden
• Placemats
• Gadgets
• Pop-up wanden
• Vloerzeilen 
• Fotobehang
• Zandstraalfolie ...

• Banners
• Roll-up banners
• Beachvlaggen
• Spandoeken
• Wagenbelettering
• Raambelettering
• Gevelaankleding
• Reclameborden
• Enz...

Interieurdesign & POS materiaal


