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

De Nederlandse economie komt weer op stoom. Een prima 
moment om uw product of dienst onder de aandacht te 
brengen. Pro Motion Pictures kan u hier als marketingbureau 
heel goed bij helpen. Vraag ons om een briljant idee of een 
compleet uitgewerkte reclamecampagne. Wij zijn van alle 
markten thuis!

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

Succesvolle buitencampagne voor Vermeulen Steen en Hout, 
in samenwerking met bordenlangsdeweg.nl



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 Friesland Lease schrijven en filmen wij korte vlogs over 
nieuwe elektrische auto’s die op de weg komen. Deze video’s 
worden breed gedeeld via social media. Presentatoren Sandra 
en Tjisse, medewerkers van Friesland Lease, nemen om de 
beurt de presentatie voor hun rekening. We hebben er 
inmiddels 15 gemaakt.

Strategie & advies

videoproducties

tekstschrijven



Knallen in 20 seconden! Het maken van radio- en 
tv-commercials is onze tweede natuur. Met een portfolio 
van ruim 1.000 on- en offline spots zijn wij gerust ervaren te 
noemen. Een creatieve productiemachine voor het bedenken 
en maken van commercials.

Voor Verandascreen produceerden wij een zeer succesvolle 
regionale tv-commercial. Naast uitzending op RTV-Noord, 
genereerde deze spot via social media ook nog eens 650.000 
views op YouTube.

650.000 views

strategie & advies

videoproductiestekstschrijven

commercials



Friso Bouwgroep uit Sneek bestaat 75 jaar. Wij hebben 
een jubileumvideo gemaakt, bestaande uit interviews met 
bestuurders en collega bouwbedrijven. Drie opnamedagen 
reisden wij door Nederland, van Maxime Verhagen (Voorzitter 
Bouwend Nederland) in Oegstgeest tot Jannewietske de Vries 
(burgemeester gemeente Súdwest-Fryslân) in Sneek. 

40.000 views in drie dagen, 650.000 weergaven op YouTube 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

videoproducties

Wat zeggen
bestuurders
over Friso?



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

Slagerij Hofman is met vier vestigingen in Oost-Groningen een 
grote ambachtelijke speler. Wij maakten een webshop voor 
het online bestellen van hapjesschalen, gourmetschotels, BBQ 
pakketten en salades. Slagerijhofman.nl heeft een uitgekiende 
bestelflow om producten te mixen en te matchen. Daarnaast 
genereert de website dagelijks per categorie automatisch 
interne productielijsten voor de volgende dag.

Websites

fotografie

strategie & advies

tekstschrijventekstschrijven

logo’s & huisstijlen

webshops



Logo’s & huisstijlen

strategie & advies

RTV gemeente Oldambt

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.

In de afgelopen 30 jaar hebben wij veel logo’s ontworpen. 
Maar ook bestaande beeldmerken gemoderniseerd. Met soms 
maar een kleine ingreep kunnen we een huisstijl weer helemaal 
‘naar nu trekken’. 

vormgeving



Drukwerk

fotografie

strategie & advies

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

Links ziet u de door ons ontworpen kaart van Blauwestad. Hier 
in de derde editie als vaarkaart voor Bootverhuur Blauwestad.
Boordevol met vaarinformatie en horeca adressen aan de 
oevers van het Oldambtmeer. Iedere toeristische watersporter 
gebruikt hem en zelfs fietsers gaan er mee op stap.  

vormgeving



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.

Voor onze drone foto- en videografie zijn wij in het bezit van een 
Europees vliegbewijs en een RDW geregistreerde drone.

Fotografie



Bel ons, 
dat vinden we leuk!

Anholt 8
9685 HB  Blauwestad

0597 431522
info@promopix.nl
promopix.nl

Auto-
belettering

Autobelettering is een 
kunstvorm, rijdende kunst.
Wij ‘schilderen’ op een canvas 
van 16 meter lengte, in een 
oplage van 180 trailers voor 
NVO Transport in Zuidbroek. 
Maar ook op één bestelauto 
voor bijvoorbeeld Interoffice 
in Winschoten of een bood-
schappenbus voor Albert Heijn.

Elke nieuwe auto begint met 
een leeg doek, een logo en 
een huisstijl, om te eindigen 
als een representatief rijdend 
reclamebord.

  Dakwerken
Winschoten

We zitten 
 er boven op

De mooiste 
bouwmaterialen 

voor uw tuin

Naast Intratuin Winschoten

bouwmaterialen bouwmaterialen bouwmaterialen 
voor uw tuinbouwmaterialen bouwmaterialen 
voor uw tuinvoor uw tuin
De mooiste De mooiste 

Naast Intratuin Winschoten

uit en thuis
Gratis

06 123 456 78J

Boodschappenbus
Appingedam



Sinds 1986

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


