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Samen sterker
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Een “intelligente lockdown”, zo wordt het genoemd. Dit betekent 
dat het meerendeel van de winkels en bedrijven open mag blij-
ven. Dit is beter voor de business dan een complete lockdown, is 
het niet?

Het betekent wel dat je er als ondernemer een flink takenpakket 
bij gekregen hebt. Denk aan het toezien op hoe de bezoekers 
van uw onderneming zich aan de regels houden.  Sommigen 
zullen zelfs een deurbeleid moeten voeren. Ook de veiligheid 
van je personeel is belangrijk.

Duidelijkheid voor je klanten is erg belangrijk. Vertrouwen 
uitstralen naar je klanten zodat, voorbijgangers en bezoekers 
kunnen zien dat je jouw kant van het verhaal goed hebt begre-
pen. Je wil hier duidelijk over communiceren. Een vriendelijke 
herinnering helpt hierbij.

Enfin, wat kan je als ondernemer nou zelf doen? 100% door-
draaien gaat het voor de meesten van ons niet worden. Ook 
voor ons bij Studio NewMedia niet.

Graag steken we de hand uit naar jullie als onze klanten om jullie 
van de middelen te voorzien om je bedrijf aan te passen aan 
jullie nieuwe werkwijze. Dit doen we uiteraard tegen zo laag 
mogelijke prijzen. 

Vergeet niet : Winkelen of een bedrijf bezoeken is voor de bezoe-
kers ook enorm verandert. Maak het daarom makkelijk en veilig 
voor jullie bezoekers en personeel.

Bekijk de mogelijkheden
voor jouw bedrijf

scroll verder



Samen sterker
     tegen  COVID-19

Voorzie je bedrijf van duidelij-
ke signing. Dit begint buiten 
en gaat binnen verder. On-
derstaand geven we enkele 
voorbeelden van wat jij kunt 
doen.

Ook bieden we je de gelegen-
heid om de uitingen aan te 
schaffen.

Voor alle uitingen geldt dat 
we de kleuren kunnen aan-
passen aan je eigen huisstijl. 
Ook kunnen we alles van je 
logo voorzien.

Alle designs van de communi-
catie uitingen zijn gratis.

Onderstaand een praktijk schets waarin je kunt
zien wat er mogelijk is :
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Denkt u eraan? 1,5m

Was vaker je handen

Hoest en nies altijd in je elleboog

Gebruik papieren zakdoekjes

Schud geen handen

Volg de winkelinstructies

Welkom!

Vrijstaande
displays

Vloerbelijning

Preventie-
scherm

Poster
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Vloersticker

Maatregelen
bordje

Toepassingen
Gratisafhalen inSpijkenisse



Vloerbelijning
Bij de kassa en door de gehele winkel kun je vloerbelijning toepassen.

Deze kun je in lengtes van 150 cm of meer bestellen.

€ 2,50

De vloerstickers zijn in alle kleuren en layouts mogelijk.
Materiaal : Voorzien van gecertificeerd anti-slip laminaat

Rolbanner
Dat valt op. Een rolbanner is een goede manier om een mededeling op een 
groter formaat helder te communiceren. Een rolbanner kan later makkelijk 

voorzien worden van een andere boodschap.

€52,- euro

Afmeting: 85 x 200 cm
Materiaal: Roll Up folie gemonteerd in een Rollup casette

Bedrukking: CMYK Solvent

150 cm

Hou 1,5m afstand



Corona preventiescherm staand
Bescherm je medewerkers en bezoekers met een glashelder scherm. Het 

veiligheidsscherm is staand en hangend instelbaar.

€ 76,-

Afmeting: 100x100 cm
Materiaal: Dibond contour gefreesd met glashelder
acrylaat. Er is ook de mogelijkheid om het gehele 
witte gedeelte te printen. Vraag naar demogelijkheden.

Corona preventiescherm hangend
Bescherm je medewerkers en bezoekers met een glashelder scherm. Het 

veiligheidsscherm is staand en hangend instelbaar.

€ 78,-

Afmeting: 100x100 cm
Materiaal: Dibond contour gefreesd met glashelder acrylaat.
Er is ook de mogelijkheid om het gehele witte gedeelte te printen.
Vraag naar de mogelijkheden.

Anderevormen enformatenmogelijk

Andere

vormen en

formaten

mogelijk



De vloerstickers zijn in alle kleuren en layouts mogelijk.
Materiaal : Voorzien van gecertificeerd anti-slip laminaat

Vloersticker
Voordat  een bezoeker je winkel of bedrijf binnenstapt geef je aan  dat de 1,5 
meter zeer serieus wordt genomen in jouw winkel. Plaats deze vloersticker 
bijvoorbeeld bij de entree. De sticker is voorzien van gecertificeerd anti-slip 

laminaat.

€ 9,-

50 cm
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De vloerstickers zijn in alle kleuren en layouts mogelijk.
Materiaal : Voorzien van gecertificeerd anti-slip laminaat

Vloersticker wachtpunt
Bij de kassa kun je wachtpunten maken.

Deze kun je op de gewenste afstand aanbrengen op de vloer.

€ 7,50

Ø 40 cm

Hier
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Raamsticker outdoor A5
Een duidelijke raamsticker met de maatregelen binnen je winkel/bedrijf.

Deze sticker krijg je gratis bij je bestelling.

Gratis bij je bestelling

Materiaal : Kleurvaste zelfklevende folie. 4/0 (full colour, enkelzijdig, CMYK)

Poster
Een duidelijke poster met de maatregelen binnen je winkel/bedrijf.

A3 formaat € 4,95 | A2 formaat € 6,75 | A1 formaat € 7,50

29,7 cm
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Materiaal : 250 g houtvrij mc (maco) gesatineerd. 4/0 (full colour, enkelzijdig, CMYK)
De posters worden in grote oplage gedrukt.

Wil je een eigen ontwerp liggen de drukkosten hoger, vraag naar
de mogelijkheden.

A3 A2 A1

Gratis
afhalen in

Spijkenisse
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Was vaker je handen

Welkom!

Vrijstaande display’s / Winkelroute
Alleen belijning is soms niet voldoende. Bezoekers blijven elkaar toch kruisen en 

tegenkomen in de winkel. Misschien een idee om met behulp van pijlen een route 
door je winkel of bedrijf te maken? Zo komt men elkaar minder snel tegen in de 

winkelpaden. Dit kan bestaan uit ; Vrijstaande Banners en Pijlen.

Je kunt met behulp van pijlen en belijning gemakkelijk een winkelroute creëren.

Op aanvraag

Deurhanger
Bij binnenkomst van je bedrijf of een kamer goed de bezoeker informeren.

Uiteraard kunnen we de deurhanger voorzien van iedere layout / boodschap.

€ 3,-

Materiaal : POS gelaagd karton.

Meerdere formaten, vormen en materialen mogelijk.

Materiaal : Hard PVC - 1mm 

Meerdere formaten, vormen en materialen mogelijk.
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Hoe te bestellen?
Dit bestelformulier kun je of digitaal invullen op onze website:

    https://studionewmedia.nl/corona

Bedrijfsnaam

Naam

Adres

Postcode

Plaatsnaam

Telefoonnummer

Emailadres

Vloersticker 50x25cm ........ st.€ 9,- p/s

Preventiescherm staand ........ st.€ 76,- p/s

Preventiescherm hangend ........ st.€ 78,- p/s

Rolbanner ........ st.€ 52,- p/s

Vloerbelijning 150cm ........ st.€ 2,50 p/s

Vloersticker wachtpunt ........ st.€ 7,50 p/s

Winkelroute display ........ st.€ xxxx,- p/s

Raamsticker outdoor ........ st.€ 1,50 p/s

Poster A1 ........ st.€ 4,95 p/s

Poster A2 ........ st.€ 6,75 p/s

Poster A3 ........ st.€ 7,50 p/s

Verzenden € 9,-
Ook gratis af te halen

in Spijkenisse

Design aanpassen
Wij nemen contact

met je op.

Gratisafhalen inSpijkenisse

Alle genoemde prijzen zijn excl. btw.


