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PRINT- EN DRUKW
ERK

Of het nu gaat om printen, kopiëren 

of scannen, kleine of grote oplages, 

grootformaat of kleinformaat.  

De mogelijkheden bij Canon van print- 

en drukwerk zijn eindeloos. De keuze in 

papiersoort, druktechniek en afwerking 

maken het product uniek.
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PRINTEN, KOPIEREN  

EN SCANNEN

Op ieder gewenst 

formaat, van A6 tot 

B0, zwart-wit of kleur. 

Inclusief afwerking van 

printproducten.

ORDNER EN TABBLADEN

BOUWTEKENING



DIGITAAL- EN  

OFFSET DRUKWERK

Offset drukwerk voor grotere 

oplagen en huisstijldrukwerk. 

Digitaal drukwerk, ideaal voor 

kleinere oplagen, personaliseren  

en snelle levertijden.

Verpakking

Flyer stans

Boek hardcover

Magazine

Boek softcover Reader

Totem



OFFERTES, MANUALS
EN BROCHURES

Uitnodiging

Folder A4

Programmaboekje

Flyer Brochure

Tafelkaart, flyer en verpakking



GROOTFORMAAT

DRUKWERK

Trek de aandacht en 

maak de boodschap 

duidelijk. Dit kan op 

heel veel manieren 

met geveldoeken, 

banners, posters en 

plafondplaten. 

Abri

Roll-up banner 

Poster op plaatmateriaal

Poster A3 in kliklijst Plafondplaten

Kubus van karton Poster A3 in posterhouder



BEURZEN EN EVENEMENTEN

Op beurzen en evenementen wilt u de aandacht 

trekken en uw boodschap overbrengen aan 

de bezoekers. Een opvallende presentatie 

maakt het onderscheid. Canon helpt u bij 

de communicatie en aankleding van uw 

event. In het oogspringende en informatieve 

presentatiewanden, flyers, brochures, 

crewkleding, banieren, give aways en zelfs 

meubilair met uw eigen design en logo. 

Ook gepersonaliseerde uitnodigingen en de 

communicatie na het evenement dragen bij aan 

uw succes.
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BEURSWAND

Met een 

onderscheidende 

beurswand trekt u 

de aandacht van het 

publiek.

Beurswanden

Eventmaterialen

Gevelbanieren Posters A0

Gevelbanners



EVENT INRICHTING

BEURSSTAND



DRINKFLES

Give aways zorgen ervoor dat 

uw merk ook na een event 

onder de aandacht blijft.

KEYCORD

BADGES

GEPERSONALISEERDE 
PROGRAMMABOEKJES



MATERIALEN

Kiest u altijd voor dezelfde materialen? 

Wees onderscheidend en probeer eens 

iets anders. Het materiaal en de afwerking 

maken uw product tenslotte uniek.  

Hout, glas, MDF, kunststof, beton, keramiek, 

textiel. De keuze aan materialen is zeer 

groot. Gebruik uw fantasie en ontdek de 

mogelijkheden.
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BEHANG

Wandbekleding 

bepaalt de sfeer van 

een ruimte. 

Dibond

Reliëf Hout Reliëf 

Reliëf 

Glas Hout

Reliëf Glas



KARTON KERAMIEK

STEEN

Hout Hout

Hout

Forex Karton

Glas Hout en aluminium



PIEPSCHUIM ZEIL

GLAS

HONINGRAATMAGNEET

HOUT



PROMOTIEARTIKELEN

Het promoten van uw merk kan op heel 

veel verschillende manieren en momenten. 

Promotieartikelen en give aways maken een 

blijvende indruk op klanten en prospects. 

Pennen, USB-sticks, tasjes, sleutelhangers en 

paraplu’s. U kunt het zo gek niet bedenken. 

Canon maakt uw merk zichtbaar. 

04 / 

Terug naar inhoudsopgave >



PROEFVERPAKKING

Op een ludieke manier 

proefverpakkingen 

presenteren trekt de 

aandacht. 

Folder

Proefverpakking

Seizoensgimmick

Proefverpakking Proefverpakking

Bedrijfsgimmick



BEDANKJES

Keycord

Clipboard Drinkfles Muismat

Koffietray

Mediabutton Kalender

TAFELVLAG



SPEL MET KOFFER

Gimmicks kunnen 

geheel op maat gemaakt 

worden. Hierdoor laat u 

een onvergetelijke indruk 

achter op uw klanten.

PARAPLU

BEDANKJES



STICKERS

Uw bedrijfslogo op een auto, een event 

promoten of uw ramen en deuren 

voorzien van een kleurrijke print? Kies 

uit een enorm aanbod van zelfklevende 

folie- en stickermaterialen. Voor een korte 

of langdurige hechting, doorzichtig of 

bedekkend, UV-bestendig of met 3D-effect. 

Welke toepassing u ook kiest, één ding is 

zeker: uw boodschap blijft zeker bij uw 

doelgroep plakken!
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STICKER OP  
TEA MAKER

Met stickers kunnen 

alle objecten een 

unieke uitstraling 

krijgen.

Wandsticker

Printersticker Wandsticker Raamsticker

Raamsticker

Wandsticker Vloersticker

Gevelsticker



WAND- EN VLOERSTICKER

WANDSTICKER

DEURSTICKER

Plafondsticker Raamsticker

Etiket

Verpakkingssticker

Etiket

Deursticker



AUTOSTICKER

Stickers op auto’s om je  

naamsbekendheid te vergroten.

RAAMSTICKER

LIFTSTICKER

BUSSTICKER



OUTDOOR PRINT

Maak uw organisatie zichtbaar of promoot 

uw event door middel van vlaggen, banieren 

en gevelreclame. Leid klanten naar uw pand 

door creatieve straatstickers of fleur uw 

bouwterrein op met steigerdoeken met uw 

eigen design. Laat de buitenwereld zien dat 

u er bent en val op met outdoor print. 
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GEVELSTICKER

Gebruik een gebouw 

om uw boodschap te 

communiceren.

Gevelbanner 

Beachflag Interieursticker

Gevelbanner

Raamsticker Abri



GEVELBANNER

AUTOSTICKER

RAAMSTICKER

ROLDEUR

BEACHFLAG

RAAMSTICKER



FOTOPRINT

Print uw mooiste foto’s op glossy fotopapier, 

canvas, behang, hout, aluminium of plexiglas 

en laat ze zien. Denk ook aan foto’s op een 

telefoonhoesje, puzzel, woonaccessoires, 

outdoordecoratie of als relatiegeschenk.  

De mogelijkheden zijn eindeloos.
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LAMP

Foto’s kunnen 

het interieur 

een persoonlijke 

uitstraling 

geven.

HOUT

PLAFOND

BANNER

PLAATMATERIAAL



KRUK

DISPLAY

HOUTEN PANEEL

TEGEL

Fotopapier

Plaatmateriaal

Fotogloss papier

Wandsticker

Plexiglas

Fotogloss papier

Magneet



FOTO OP GLAS

Met een foto op glas 

wordt het bedankje 

zeer persoonlijk.

POSTER

KERAMIEK

GLAS



HUISSTIJL

Briefpapier, visitekaartjes, bedrukte 

enveloppen, maar ook compliment cards, 

notitieblokken en USB-sticks.  

Professioneel huisstijldrukwerk moet er 

altijd top uit zien. U kunt bij ons kiezen 

uit verschillende papiersoorten en andere 

materialen. Afhankelijk van uw wensen 

worden uw middelen geprint of gedrukt. 
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BROCHURES  

EN KOFFER

Huisstijlproducten 

rondom een thema 

om de boodschap te 

versterken.

Programmaboekjes en naambadges

Flyer Tafeldriehoek Kalender

Envelop, schrijfblok, notitieblok

Brochure Drieluik



TAS, BROCHURES, 

DRINKFLES EN 

NOTITIEBLOK

Een uniforme uitstraling zorgt 

voor versterking van het merk.

HUISSTIJLPRODUCTEN



INTERIEUR EN PRINT

De perfecte combinatie voor een interieur 

op maat. Behang en meubels met uw 

design, een print op uw plafond, vloer 

of zelfs liftdeuren. Interieur wordt niet 

alleen kleurrijk en uniek, maar maakt 

werkomgevingen ook bewezen effectiever. 

Uw fantasie is onze enige beperking.
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BEURSSTAND

Beursstand ingericht 

om de mogelijkheden 

van print te laten zien. 

Van behang tot wand-

decoratie en meubilair.

Wanddecoratie

Kruk Snijplank

Schemerlamp

Wanddecoratie Lamp

Stoel



WANDEN

TEXTIEL

RAMEN

TEGELS WANDEN EN MEUBILAIR

MEUBILAIR
LIFTEN



SCHEIDINGSWAND

TAFEL

STOEL

PLAFOND
DECORATIE

Geprint vliegtuig als  

eyecatcher in de 

ruimte.



DIRECT MARKETING

Verhoog de respons op uw mailing door 

persoonlijker en gerichter te communiceren. 

Dat begint met een opvallende uiting die 

direct de aandacht van de ontvanger trekt. 

En door de combinatie met online kanalen 

maakt u de respons nog effectiever en 

beter meetbaar. Canon helpt u graag bij het 

ontwikkelen, vormgeven, produceren en 

verzenden van de campagne. 
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CAMPAGNE

Met print de aandacht 

trekken om klanten 

over de streep te 

trekken om een 

afspraak te maken.

BEDANKMAIL

BEDANKMAILING MET GIMMICK



ADVIES EN DESIGN

The Creative Hub, onderdeel van Canon, 

verzorgt bij 25 A-merken creatieve 

dienstverlening. In-huis, maar ook op afstand. 

De dienstverlening bestaat uit vijf pijlers: 

maak, beeld, digitaal, content en concept. 

Daarbij werken we nauw samen met de 

afdelingen communicatie, marketing en HR 

en bedenken voor elk communicatievraagstuk 

een creatieve oplossing.

11 / 

Terug naar inhoudsopgave >



MAAK

MAAK

vormgeving
dtp

productie

De basis van elk merk 

vormt de huisstijl.  

We ontwerpen, 

ontwikkelen en/of  

bewaken ‘het merk’ 

en vertalen dit 

naar 101 creatieve 

communicatieuitingen.

PRODUCTDISPLAY

LIFTSTICKER



HUISSTIJL

FLYER

AANKLEDING OP LOCATIE

BROCHURE



BEELD

BEELD

fotografie
film

animatie

Een beeld vertelt meer dan 1000 

woorden. We verzorgen fotografie, 

video, animatie, virtual en 

augmented reality oplossingen en

onderhouden desgewenst uw 

asset- of beeldbank.

FILM

GREENSCREEN FOTOGRAFIE

FOTOGRAFIE



ANIMATIE

ILLUSTRATIE

PRODUCTFOTOGRAFIE

PRODUCTFOTOGRAFIE

MACROFOTOGRAFIE

FILM



ALLESMIJN PROGRAMMA

Ontvangst
12:30 l Foyer

De Digitale Transformatie bij
BarentsKrans

Pauze
15:00 l Netwerkplein

ING zet Customer Experience platform
in om klanttevredenheid te verhogen
14:20 l Workshopruimte 2

Van klantencommunicatie naar
klantbeleving - Canon Customer
Communications Management
13:30 l Auditorium

Opening #inbeeld
13:00 l Auditorium

Niels, welkom 
bij #inbeeld

Programma

Sprekers

Event informatie

Organisatie

Route & parkeren

Optimalisatie van uw digitale
informatieprocessen

#INBEELD

#inbeeld | optimalisatie van uw 

digitale informatieprocessen

Een evenement van Canon Nederland, 

Nokavision, I.R.I.S. Nederland en Docspro

08-03-2019 I 09:00 - 17:00

Nationaal Militair Museum

DIGITAAL

DIGITAAL

websites
landingpages

applicaties

WEBSITE

De klant bepaalt het moment van 

interactie met uw organisatie.  

Dat vraagt continue

online aanwezigheid en 

bereikbaarheid. We creëren en 

ontwikkelen een breed scala 

aan online middelen, kanalen en 

contactmomenten.

APPLICATIE

3D VISUALISATIE



CONTENT

CONTENT

beeld
tekst

contentmanagement

Als je een bijzonder verhaal wilt 

vertellen, moet je het wel hebben. 

Deze tijd vraagt om oorspronkelijke 

en nieuwswaardige content.  

We verzorgen contentcreatie én 

contentmanagement voor uw merk.
COPYWRITING



CONCEPT

CONCEPT

concept/idee
art direction

strategie/advies

Een productlancering, 

video, jaarverslag, 

website, event, 

infographic of foto; 

het begint met een 

denkrichting, strategie 

en/of idee. Op basis 

van een briefing of 

brainstorm ontwikkelen 

we een creatief concept 

als basis voor het 

verhaal.

CONCEPT BEURSAANKLEDING



Neem voor meer informatie contact op 
met de Canon Servicebalie op uw locatie.


