De 416-aanpak bewijst zich voor o.a.
Deloitte, Heineken Purchasing Group,
Berenschot Procurement, Mobiel Centre marktonderzoek,
Stadsdeel De Baarsjes, het Nederlands Instituut van Psychologen,
Universiteit Utrecht, het UMC en de RUG. Wij werken ook in opdracht
van winkelbedrijven, online shops en voor mkb-ondernemers in het Gooi.
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Studio 416 te Hilversum is de combinatie van tekst (Ferenc Faes)
en ontwerp (Milan Koopman). Samen staan wij voor concepting,
content en artwork.
De studio werkt met een vast netwerk van onder meer fotografen,
vertalers en redacteuren. Maar ook televisiemakers, boekbinders,
webspecialisten, zoekvindmarketeers en drukkers.
Alle communicatie van organisaties (profit en non-profit) kan
compleet verzorgd worden. Van huisstijl tot het ontwikkelen
van websites, van brochures, presentaties tot mailings.
Dus zowel print als digitaal.
Onderscheidend is onze smaak. Uniek is onze kracht om tot de
essentie te komen en de inhoud stijlvast tot uitdrukking te
brengen.
Onze studio is creatie en realisatie in de meest oorspronkelijke
vorm. Een art director en een copywriter die samen de wensen van
de opdrachtgever tot uitdrukking brengen. Van een fullcolour
prospectus tot uitnodigingen, lookbooks of een infomercial.
En met hetzelfde plezier geven we ook advies. Of helpen we
een communicatieafdeling uit de brand.

studio 416 | tools s
communicatiestrategie en -analyse
communicatieplannen
brand building & turnaround
interne en externe communicatie
concepting
copywriting
vertalingen
content management
edit en eindredactie
huisstijlen
logo’s
ontwerpen
illustreren
fotografie
film
websites
wordpress
portals
banners
intranet
blogs
forums
e-nieuwsbrieven
webapplicaties

seo
sea
power point (animated)
prezi
e-mailings
graphics / modellen
animations
prospectussen
brochures
flyers
folders
advertenties / I.M.’s
presentaties
uitnodigingen
stationery
bladen
boeken

PIAGET EN ADRENALINA VERBINDEN ZICH
Adrenalina-Piaget staat onder leiding van captain Martijn van Scherpenzeel. Hij is samen met
zijn medespeler en vriend Pascal Zantman de basis van het team dat wordt versterkt met de uit
Argentinië afkomstige Micky Duggan (uit één van de bekendste en oudste polofamilies) en Pablo van
den Brink.

Internationale allure
Yves G. Piaget ontwikkelde in 1979 de eerste Piaget Polo. Een creatie die één is met de elegantie, snelheid
en timing van het polospel. Sindsdien is de horlogerie van Piaget, met diverse modellen voor dames en heren,
onlosmakelijk verbonden met deze exclusieve sport.

Piaget Polo anno nu
De meest recente Piaget Polo introductie in Nederland is de ‘FortyFive’ G0A34002. Deze herenchronograaf,
gebaseerd op zijn legendarische voorgangers, is een bijzonder sportieve herinterpretatie: van titanium, een
nouveauté van Piaget Polo. Het horloge met een zwarte wijzerplaat en rubberen band heeft een diameter van
45 mm - het formaat refereert aan de duur van de polowedstrijd, 45 minuten.

Foto: Michiel Laurens
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Hee willem-jan!
is je nieuwbouw
nu al gekraakt?

Nee henk,
die klant heeft
zijn laatste
factuur nog niet
betaald...

Hee willem-jan!
collecteer je voor een
goed doel?

Hee willem -Jan!
is dat een steiger of ben
je kunst aan het maken?

aanmanen en herinneren
is me veel te veel werk en
duurt veel te lang...
dus gelijk maar
de beuk erin...

Nee henk, m’n facturen
worden niet op tijd betaald
en ik heb geen overzicht op
dat papierwerk...

Nee, als je ooit een eigen steiger
hebt zul je wel merken - dat is
niet niks en ik spaar al voor
een nieuwe.

goed dat je ‘t zegt!
ik moet nog een herinnering sturen...
doe ik gelijk even op mijn telefoon!
Zo, met 2 klikjes geregeld!

goed dat je ‘t zegt!
ik moet nog een herinnering sturen...
doe ik gelijk even op mijn telefoon!
Zo, met 2 klikjes geregeld!

Oh, ik neem mijn steiger altijd mee
in de calculaties en offertes.
Dan heb ik altijd geld
voor nieuwe spullen!

Did you hear the news?
Isn’t it terrific?

T I FFA N Y I S C O M I N G !. . .

Weaver PR Agenc y Presentation
©

the Netherlands - June 2009
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PR-activities launch
Tiffany & Co. Amsterdam

Soul. Tradition. Beauty.

Announcement
First of all, we would of course suggest to inform the press about the Tiffany & Co.
representation by Weaver PR in the Netherlands.
Although several journalists published already about the new boutique in Amsterdam,
we advise to inform all relevant relations about the actual facts. So, a wide press and
influencer selection will receive a catching letter in the Tiffany & Co. look & feel about
the press representation in Holland. Of course we will announce the upcoming exclusive
happening in the Autumn of this year.
We emphasise per eye striking, official announcement the engagement of Tiffany &
Amsterdam. And we will trigger the most influential journalists, editors, stylists and
influencers: we give this announcement the touch of distinction. And its message is
definitely going to hit target, and stick.
The information presented will give them the opportunity to have a glance at Tiffany’s
commence... Their attention will be caught, the excitement will grow. And everyone is
longing for the official invitation.
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Mobiel nieuwsbrief
oktober 2010 - nr. 1
Mobiel Centre lanceert Veldwerk+ en peilt onze kooplust
Mobiel Centre bestaat 25 jaar. Hét moment waarop we de formule
Veldwerk+ introduceren. De meest betrouwbare en geavanceerde methode - klaar voor de dynamiek van de komende jaren. Ontdek deze
geheel nieuwe benadering.
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Op onze nieuwe site vindt u ons actuele portfolio met kersverse klanten en
de mogelijkheden die Veldwerk+ biedt. Ook kunt u zich direct aanmelden
voor uw eigen accountpagina. Deze beveiligde omgeving is er om veldwerkdata van uw organisatie op te bouwen en te beheren. En, zelfs naar wens
real time te volgen.
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ONDERHOUDSBEDRIJF

Leading the way

de feiten staan klaar
Deze look & feel van Veldwerk+ is verwerkt in een datapresentatie van vijf
vragen over de kooplust van de Nederlander. ‘Wachten we met grote aankopen? Compenseren we met wat luxere dagelijkse boodschappen?’ Kom
verder kennis maken, meld u aan en neem zo de proef op de som.
save the date
Bezoek Mobiel Centre op het Marketing & Information Event op 23 en 24
november 2010 in Den Haag.

© Mobiel Centre marktonderzoek B.V. is de veldwerkspecialist in Nederland.
1050 medewerkers • 1 miljoen contactmomenten per jaar • vanuit zes eigen locaties
Almere, Breda, Eindhoven, Groningen, Hilversum, Schiphol en Utrecht
Internationaal koploper met ISO 26362:2009 erkende internet- en marktonderzoekpanels.

Afmelden nieuwsbrief

Willemien Wildschut

WilsKracht:
de nieuwe naam voor personeelszaken en re-integratie.

Noorderweg 132 • 1222 PG Hilversum
035 - 624 15 98 • 06 - 48 751 868
info@wlskrcht.nl • www.wlskrcht.nl

Voor bedrijven en organisaties een praktische, doelgerichte partner.
Snel en flexibel inzetbaar op ieder personeelsvraagstuk. Zowel
beleidsmatig als uitvoerend.
Voor werknemers en werkzoekenden verzorgt WilsKracht doortastende begeleiding bij werkgerelateerde zaken, re-integratie en
loopbaanvraagstukken.
Willemien Wildschut

kostenbewust,
doortastend,
flexibel, nuchter
en zakelijk

Een woonjuweel in de Jordaan
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ehéniau & Gehéniau intérieur is een bijzonder adres
in het hart van Amsterdam. Voor
wie houdt van leven, wonen
en werken in stijl. Gehéniau &
Gehéniau is meer dan zomaar
‘een winkel’.
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ier vindt u namelijk ook een
excellente partner op het
gebied van smaak… Gehéniau
& Gehéniau staat voor styling in
optima forma. Juist ook vooraf
en tijdens de ontwikkeling van
bijvoorbeeld kleinschalige verbouwingen.

A

dvieswerk verloopt bijzonder persoonlijk en op maat.
Van bijvoorbeeld de kleurstelling van één bepaald vertrek,
een nieuw verlichtingsplan tot
de inrichting van complete huizen.
Praktijkruimtes
of horecagelegenheden
einde format artwork

manuele
therapie
Laren
voor
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MANUFACTURE PIAGET

In 1874 installeert Georges Édouard Piaget zijn werkplaats in de familieboerderij te L

Fées in de Zwitserse Jura. Piaget verwerft naam door zijn zakhorloges en uurwerken d
merken door de grote precisie.

In 1911 neemt Timothée, de zoon van Georges Piaget, de leiding over en legt het bedrijf zich toe

ges. Op initiatief van de kleinzoons van de oprichter, Gérald en Valentin Piaget, wordt het merk P

geregistreerd als merknaam. Vanaf dat moment vervaardigt en signeert Piaget onder eigen naam

Gesterkt door de snelle ontwikkeling opent het familiebedrijf in 1945 een nieuwe fabriek, nog stee
aux-Fées, waar het zich vooral toelegt op innovatie en extra dunne uurwerken.

studio 416 | contact
www.studio416.nl
Gijsbrecht van Amstelstraat 416
1216 CC Hilversum
035 – 772 00 35
info@studio416.nl
Milan Koopman, art
milan@studio416.nl
06 21 69 1973
Ferenc Faes, copy
ferenc@studio416.nl
06 15 05 3248
035 – 772 11 80
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