RECLAME, DESIGN AND MORE

CONTACT ME

Wie zijn wij?
Een creatief bureau gestart sinds 2016
ondertussen enkele jaren later hebben wij
al heel wat ondernemingen mogen helpen
bij hun visibiliteit en campagnes.
Steven Rooman bestuurder van Readysetgo
is afgestudeerd als vormgever maar zit
voornamelijk boordevol leuke ideeen die
jouw zaak/bedrijf echt naar een hoger niveau
zal brengen.

ZICHTBAARHEID
ONDERNEEM MET EEN PLAN

INFO@READYSETGO.BE

GSM 0468 14 99 83

Scan me!

HOE KUNNEN
WIJ HELPEN?

Wij zijn een bedrijf dat gerspecialiseerd is in uw onderneming zichtbaar
te maken in het straatbeeld. Door de
grote hoeveelheid online spelers
vergeten bedrijven dat die offline
reclame en visibiliteit nog belangrijker zijn geworden, omdat het een
het andere moet ondersteunen.
Wanneer mensen uw brdrijf of merk
herkennen raken ze sneller
vertrouwd met dat en zullen sneller
de stap nemen een bestelling te
plaatsen online of rechtreeks bij
jou. Wij maken samen met u als
klant een plan en vragen aan de
hand van een intervieuw wat de
doelen zijn voor dat jaar, of
komende periode. Welk budget
dat er is vrijgemaakt en dergelijke. nadat wij deze informatie
hebben gebundeld maken wij een
strategisch en grafisch plan, dat we dan
komen voorstellen. Wij weten dat we hier
spreken over grotere bedrijven of bedrijven met
een markteing budget. Omdat we de kleine
eenmanszaken niet willen uitsluiten hebben we voor
hen ook een gelijkaardig pakket ontwikkeld. Wens je hier
meer info over, dan kan je ons altijd eens uitnodigen voor een
kennismakingsgesprek. Onze manier van aanpak is zeer soepel
en losjes, maar wij kunnen ook zeer zakelijk zijn voor diegene die dit
wensen. TIP: Vergeet je wagens niet te beletteren, is de meest makkelijke en voordelige reclame die er bestaat, en weet je? Wij voeren die zelf uit!
(Het is ook mogelijk alleen beleteringsopdrachten te bestellen.)

BRANDING

Branding, rebranding, huisstijl, logo, ...
het hoort er allemaal bij. Jouw bedrijf een identiteit geven. 1 van de belangrijkste dingen
die moeten gebeuren. Door marktonderzoek te doen
komen wij met een branding naar je toe die voor jou leuk is maar waar de markt
ook van staat te kijken. Onze werkwijze bestaat uit een eerste intervieuw met u,
Vervolgens starten we met te ontwerpen, brengen deze tot in de markt via marktbevragingen
en analyse en komen met de resultaten naar jou waarna je een keuze kan maken welke
weg we inslaan.
FOLLOW THE MARKET OR NOT!

CONCEPT/
CAMPAGNE
Wanneer je jouw bedrijf een boost wil geven is een concept/campagne wel
een juiste richting of denkwijze. Net zoals bij branding gaan we
door een intervieuw te doen na wat je doelen zijn.
Wij maken erna een plan op en leggen dat voor,
na de budgetbesprekingen gaan we aan de slag.
KEEP YOUR STORE/COMPANY BOOSTED!

MERCH

Het is mogelijk dat jij eens iets wil weggeven of uitdelen aan
trouwe klanten. Met ons uitgebreid merch gamma
kan dat perfect zonder een financiele kater,
geven betekent heel vaak krijgen.
van aanstekers, winkelbags, strandballen, notebooks,...
WHAT YOU GIVE IS WHAT YOU GET!

?




Waarom wij?
Wij kunnen een meerwaarde zijn voor jouw bedrijf
wij denken mee en helpen jouw doelen
te behalen.
Wij nemen dat stukje binnen het bedrijf
voor onze rekening waardoor jij je kan
bezighouden met de juiste taken.

WERKKRACHT EN POWER

DENKKRACHT EN ANALYSE

RECLAME, DESIGN AND MORE

ONTWERP
BRANDING
HUISSTIJLEN CREEREN
CAMPAGNES OPZETTEN
MARKTANALYSE
ENQUETES
RE-BRANDING
WEBSITE
BELETTERINGEN
OFFLINE DRUKWERK
CONCEPT ONTWIKKELING
COPYWRITING

CONTACT ME
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