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Wat kunnen  
wij voor ú doen?

2021 is voor velen een nieuwe start. Een mooi moment om 
u (op)nieuw te presenteren. Pro Motion Pictures kan u hierbij 
helpen. Wij zijn van alle markten thuis. Vraag ons om een 
briljant idee of een compleet uitgewerkte reclamecampagne. 
En we maken het ook. Succes verzekerd! 

Op de volgende pagina’s ziet u hoe ons werk werkt.

Campagne Amysoft Lycurgus



Het begint met een goed verhaal. Úw verhaal, dat wij trechteren 
om de juiste doelgroep te bereiken. En we vertalen het naar één 
of meer communicatiemiddelen, die wij ook voor u maken. 

Woonstichting Groninger Huis plaatste in haar werkgebied 
29 tiny houses om te verhuren. Wij adviseerden en creëerden 
een complete on- en offline campagne voor de introductie en 
de inschrijving. De campagne is meer dan succesvol afgesloten. 
Beide kijkdagen waren overboekt en er hebben zich ruim 400 
potentiële bewoners aangemeld.

Strategie & advies

logo’s & huisstijlen

videoproducties websites

fotografie

tekstschrijven



Radio- en tv-commercials zijn het strijdtoneel waarop wij 
excelleren. Met een portfolio van ruim 1.000 reclamespots zijn 
wij ervaren en verkeren wij in topconditie. Klaar om voor u uit 
de startblokken te gaan.

Samen met RTV-Noord hebben wij vorig jaar een ‘houd aandacht’ 
tv-commercial concept ontwikkeld. Eenvoudige tv-spots waarin 
ondernemers zelf vertellen dat ze open zijn en hoe ze (weer) 
klanten kunnen ontvangen.

Commercials

strategie & advies

videoproducties



Leasefiets.nl van Friesland Lease was het eerste, en is 
hiermee ook het grootste, fietsleasebedrijf in Nederland. 
Ter verduidelijking van nieuwe fiscale leasefietsregels, 
maakten wij meerdere webvideo’s.

500.000 weergaven op YouTube, 30.000 hits in één week of 
zelfs een viral die 25 miljoen keer bekeken is. Het zijn bewezen 
resultaten van ons werk. Kort of lang, video zit in onze genen.

Videoproducties

strategie & advies

tekstschrijven



Wij maken succesvolle websites, webshops en online tools.
Zoekmachine optimalisatie is ons aanvullend specialisme. 

Voor PKF/POST Pallets in Finsterwolde en Venlo maakten wij 
een nieuwe website. Naast advies over de strategische webflow 
en de complete programmering, hebben wij ook alle tekst 
geschreven en foto’s gemaakt.

Websites

fotografie

strategie & advies

tekstschrijventekstschrijven



In 2013 ontwierpen wij het eerste logo voor Cultuurhuis 
De Klinker in Winschoten. De directie vroeg ons het logo en 
de bijbehorende huisstijl te moderniseren: transparanter, 
vriendelijker en breed toepasbaar in zowel print als online.

Een goed ontworpen logo en huisstijl laten zien wie u bent 
en waar u voor staat. Wij ontwerpen unieke beeldmerken die 
veelzeggend zijn. Ook bedenken wij originele bedrijfsnamen. 
En op verzoek leveren wij er zelfs een slogan bij. 

Logo’s & huisstijlen

strategie & advies



openingstijden
op werkdagen van 9.00 - 17.30 uur
zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur

showroom
De Hoogte 5  Leek
0594 587 600

amysoft.nl

bloemen
bloeien
kalkvrij
beter

Amysoft waterontharders
• kalkvrij sanitair
• behoud van apparatuur
• beter voor uw huid en haar
• goed voor het milieu
• makkelijk te plaatsen

amysoft
®

voor kalkvrij water

Amysoft waterontharders zorgen 
voor aangenaam comfort en gemak 
in huis. Kalkaanslag op sanitair en in 
huishoudelijke apparatuur is definitief 
verleden tijd. Zelfs bestaande 
kalkaanslag verdwijnt. 

Ervaar de Amysoft waterontharder in 
onze showroom in Leek. Wij laten u het 
verschil tussen hard en zacht water zien, 
voelen en proeven. Op afspraak komen 
wij ook vrijblijvend bij u thuis. 

zacht
voor je
huis

Amysoft waterontharders
• kalkvrij sanitair
• behoud van apparatuur
• beter voor uw huid en haar
• goed voor het milieu
• makkelijk te plaatsen

Amysoft waterontharders zorgen voor 
aangenaam comfort en gemak in huis. 
Kalkaanslag op sanitair en in huishoudelijke 
apparatuur is definitief verleden tijd. 
Zelfs bestaande kalkaanslag verdwijnt. 

Ervaar de Amysoft waterontharder in onze 
showroom in Leek. Wij laten u het verschil 
tussen hard en zacht water zien, voelen 
en proeven. Op afspraak komen wij 
ook vrijblijvend bij u thuis. 

openingstijden
op werkdagen van 9.00 - 17.30 uur
zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur

showroom
De Hoogte 5  Leek
0594 587 600

amysoft.nl

amysoft
voor kalkvrij water

kalkvrij

Amysoft waterontharders
• kalkvrij sanitair
• behoud van apparatuur
• beter voor uw huid en haar
• goed voor het milieu
• makkelijk te plaatsen

Amysoft waterontharders zorgen 
voor aangenaam comfort en gemak 
in huis. Kalkaanslag op sanitair en in 
huishoudelijke apparatuur is definitief 
verleden tijd.  Zelfs bestaande 
kalkaanslag verdwijnt. 

Ervaar de Amysoft waterontharder in onze 
showroom in Leek. Wij laten u het verschil 
tussen hard en zacht water zien, voelen 
en proeven. Op afspraak komen wij 
ook vrijblijvend bij u thuis. 

proef het
verschil

openingstijden
op werkdagen van 9.00 - 17.30 uur
zaterdagen van 10.00 - 16.00 uur

showroom
De Hoogte 5  Leek
0594 587 600

amysoft.nl

amysoft
voor kalkvrij water

Wij geven vorm en inhoud aan drukwerk. Van oogstrelend 
jaarverslag tot een overtuigende advertentiecampagne. 
Van XXL billboard tot een opvallend visitekaartje.

Voor Amysoft Waterontharders in Leek maakten wij een 
serie van zeven opvallende advertenties. Met het formaat 
(halve pagina verticaal) creëren we extra attentiewaarde. 
De advertenties worden in regionale dagbladen en huis-aan-
huisbladen geplaatst. Resultaat: een flinke omzetstijging.

Drukwerk

fotografie

strategie & advies

tekstschrijventekstschrijven



Fotografie zegt meer dan duizend woorden.

Wij fotograferen alles wat los en vast zit. In onze studio in 
Blauwestad, maar ook op locatie. Meestal als onderdeel van 
ons andere werk.

Voor die ene alleszeggende foto zijn we precies op het juiste 
moment op de juiste plek. Of we zetten de waarheid naar ons 
hand met hulp van een beetje Photoshop. 

Fotografie



Bel ons, 
dat vinden we leuk!

Anholt 8
9685 HB  Blauwestad

0597 431522
info@promopix.nl
promopix.nl



Sinds 1986


