
Een idee voor u?
Succes verzekerd!
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Wat kunnen  
wij voor ú doen?

De zomer van 2021 wordt bijzonder. De economie draait 
(weer) op volle toeren en er is veel te communiceren. 
Pro Motion Pictures helpt u hierbij. Wij zijn van alle markten 
thuis. Vraag ons om een briljant idee of een compleet 
uitgewerkte campagne. En we maken het ook. Succes verzekerd! 

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

Online etalagescherm (abonnementsvrij en op afstand te beheren)
Kloosterboer zekerheid zonder zorgen



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.

Voor INstruchemie, fabrikant van medische testkits, bedachten 
en maakten wij een effectieve campagne voor het genereren 
van nieuwe leads onder 600 online congresbezoekers. Met een 
combinatie van off- en online middelen bereikten zij, al vóór 
aanvang van het congres, hun gestelde doelen.

Strategie & advies

logo’s & huisstijlen videoproducties

websites tekstschrijven

Wat wilt ú testen?



Knallen in twintig seconden. 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.

Voor de twee vestigingen van Boerderijwinkel Meinardi 
maken wij dit jaar een succesvolle serie van 16 korte product-
commercials, die telkens een seizoensproduct promoten en het 
algemene ‘verser dan vers’ motto van Meinardi communiceren.  

Commercials

strategie & advies

videoproductiestekstschrijven



Aansluitend op onze productie van een geslaagde openingsvideo 
(ruim 40.000 views in drie dagen tijd), hebben wij in opdracht 
van provincie Groningen een tweede video over de Pieter 
Smitbrug gemaakt. In deze film legt presentatrice Ineke Kuiper 
de achtergronden bij het ontstaan van de brug uit.

600.000 weergaven op YouTube, 40.000 hits in drie dagen 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

tekstschrijven

videoproducties



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

SEO (zoekmachine optimalisatie) is voor ons een eitje. Google 
maar eens op pharma pallets, dan staat onze klant PKF/POST 
met haar pallets speciaal voor de farmaceutische industrie 
bovenaan. En voor onze relatie NVO Transport hebben wij 
gezorgd dat zij met meerdere van hun diensten zelfs dubbel 
bovenaan staan. Bijvoorbeeld met koeltransport Zweden en 
vervoer Scandinavië.

Google algoritme gekraakt

websites

strategie & advies

tekstschrijventekstschrijven



Makelaar Idee is trending in Groningen en Winschoten.  
Wij restyleden het Makelaar Idee logo en ontwikkelden een 
compleet nieuwe huisstijl. Van visitekaartjes tot etalageschermen 
en van autobelettering tot personeelswerving. 

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

Groningen
Verlengde Hereweg 174
9722 AM  Groningen
050  30 55 434

Winschoten
Oldambtplein 7
9671 PP  Winschoten
0597  43 10 66

André Kip 
directeur/eigenaar

naam@makelaaridee.nl
06 123 45 678

makelaaridee.nl

kijk hoe
wij het doen

Makelaar
gezocht

tekstschrijvenvideoproducties

websites



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

Voor PKF/POST Pallets maakten wij een brochure die het veilig 
werken met AGV’s (automatisch geleide voertuigen) uitlegt. 
Rondom de volledig nieuwe productielijn in Finsterwolde rijden 
twee van deze heftrucks zonder chauffeur om de machines te 
bevoorraden.

Fotografie, tekst en vormgeving komen uit onze keuken.  

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

Personeels- 
werving

Schaarste aan grondstoffen, 
oplopende levertijden en krapte 
op de arbeidsmarkt. We hebben 
er allemaal mee te maken.

Voor het werven van nieuw 
personeel hebben wij een aantal 
succesvolle tools ontwikkeld. Met 
een innovatieve combinatie van 
on- en offline uitingen weten wij 
potentiële kandidaten meetbaar 
te bereiken en te activeren.

Vraag ons hoe wij dit voor u 
kunnen doen! 



Sinds 1986

Alle in deze folder getoonde producten en diensten zijn door 
Pro Motion Pictures in eigen huis ontwikkeld en gemaakt.


