
The Project      Rivium Boulevard 301      2909 LK Capelle aan den IJssel      010 799 53 55      www.theproject.nl



 

PRIKKELEN, VERRASSEN, OVERTUIGEN

Een eerste indruk maakt u maar één keer. U wilt uw 

product, merk of boodschap daarom zichtbaar maken op 

een manier die prikkelt, verrast en overtuigt. Wij zijn The 

Project en helpen u op te vallen en eruit te springen in een 

tijd van onmisbare visuele communicatie.

 

UW IDEE, ONS WERK

Wij geven uw creatieve idee vorm en brengen het tot werke-

lijkheid. Wij ontwerpen, adviseren en zorgen al jarenlang 

voor een perfecte uitvoering en montage.

 

FULL-SERVICE SIGNING

Met alle kennis en productiemiddelen onder één dak leveren 

wij alles wat u nodig heeft, van banners en wallcovers 

tot textiel en lichtreclame. We werken snel en op maat.  

Ons team van vormgevers, adviseurs en monteurs staat 

voor u klaar en is betrokken van de eerste schets tot de 

laatste schroef.
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GEVEL
SIGNING

3-D letters (Acrylox)

3-D letters sandwichpaneel

Doosletters (verlicht)

Design gevel-frame (banner)

Buizen-frame (banner)

en meer...
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RAAM- 
DECORATIE

Vinyl (Polymeer / monomeer)

One Way Vision

Etched folie (gesneden melkglas)

Etched folie (geprint melkglas)

Glas helder transparante folie

Pre-Spaced (losse letters)

en meer...
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WAND- 
DECORATIE

Indoor deco frames (pees)

Airtex (Naadloos behang)

3-D letters / logo’s

Vinyl

Schilderijen 

(canvas / sandwichpaneel / plexiglas)

en meer...

8



109



ROUTING

Routing (binnen / buiten) 

Vlaggenmasten

Zuilen 

Parkeerborden

en meer...
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PROMOTIONEEL

Vlaggen

Beachflags

Hekwerkbanners

Dranghekhoezen

Banners (gevel, actie ....)

Logo matten 

POS materialen

Kleding (polo’s / shirts)

Rolup banners

Foto / perswanden 

en meer...
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BRANDING /  
REBRANDING
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Brengen en halen kost tijd. 
Vooral als het om grote 

producten en
opstellingen gaat. 

Wij nemen dit werk graag  
over en doen dit vlot,

vriendelijk en accuraat.

MONTAGE

Meten is weten. 
Ons montageteam werkt uw 
concept tot op de millimeter
uit. We monteren snel, veilig 
en op elke gewenste locatie.

ADVIES
ADVIES

ONTWERP

LOGISTIEK

Uw creatieve idee vormgeven. 
Daar zijn we goed in.  

Wij combineren uw plannen 
met onze jarenlange ervaring 

tot een totaalconcept met 
uitstraling.

Maatwerk. Hét geheim om 
uw merk of organisatie 

boven de massa uit te tillen. 
Onze vormgevers zetten uw 
creatieve ideeën om in een 

pakkende presentatie.

Uw productievraag is bij ons 
in goede handen. Banners, 

wallcovers, textiel of 
lichtreclame, wij produceren 

alles wat u nodig heeft. 
Kwaliteit staat voorop.

PRODUCTIE

Nieuwsgierig?  >  Bel of mail gerust voor een afspraak.         010 - 799 53 55   I   info@theproject.nl



17



The Project      Rivium Boulevard 301      2909 LK Capelle aan den IJssel      010 799 53 55      www.theproject.nl




