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Voorwoord

Inhoudsopgave

Welkom bij
Questo

In dit
Magazine

Questo vierde in 2014 haar 20e verjaardag. Een mooi moment om onszelf eens
goed onder een vergrootglas te leggen. Om terug te blikken op mooie producties voor onze klanten, maar vooral ook om vooruit te kijken. Naar onszelf en de
(reclame)wereld om ons heen. Naar de veranderingen in onze branche, die allesbehalve saai is. Alleen daarmee valt al makkelijk een magazine te vullen!
Het boekwerk dat voor u ligt is het resultaat van een grote teaminspanning.
Kritisch en perfectionistisch als we zijn, was het niet eenvoudig om Questo neer te
zetten in een magazine. Voor onze klanten weten we de vertaalslag van idee naar
visualisatie altijd goed te maken. Maar we hebben onszelf flink op de proef moeten
stellen om alles waar we voor staan te vertalen in woord en beeld. Des te groter is
onze trots waarmee wij het Questo magazine aan u presenteren. We hopen dat u
na het lezen van dit magazine direct antwoord kunt geven op de vraag:

“Waarmee kunnen wij
u van dienst zijn?”

Voorwoord
Door John Lavrijsen

In dit magazine
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John Lavrijsen
Directeur/Eigenaar
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Missie

Onze kernbelofte
Questo helpt haar relaties met
het versterken van hun identiteit.
Onze ideeën, concepten en producten
verrassen uw klanten en dragen
daarmee actief bij aan een
betere verkoop.

Passie & creativiteit
Dít zijn onze kernwaarden! Bij Questo hebben we allemaal passie voor ons vak.
Dat uit zich voor onze relaties in verrassende creativiteit. Bij iedere opdracht
streven we naar het overtreffen van verwachtingen. We zeggen dan ook overtuigd:
“Bij ons krijgt u méér dan wat u vraagt.”

oor u als ondernemer wordt het steeds moeilijker om op te vallen in
deze tijd van mediageweld en felle concurrentie. Daarom wilt u het
beschikbare marketingbudget zo effectief mogelijk inzetten om uw
doelgroep optimaal te bereiken. Wij delen die opvatting en denken
met u mee over de juiste middelen. Sterker nog: we hebben alle ingrediënten in
huis om uw identiteit te versterken!

V

Instaan voor kwaliteit
Questo biedt een totaalconcept voor al uw on- en offline communicatie. Inclusief
in- en outdoor reclame. Met onze moderne productiefaciliteit realiseren we uw
reclame-uitingen onder strikte kwaliteitsbewaking in eigen huis. Wij verlenen
zelfs een unieke garantie van drie jaar op de producten uit ons eigen atelier.
Waarom? Omdat wij durven in te staan voor de kwaliteit van hetgeen we leveren.
Geen eenheidsworst
Ons werkveld omvat het ontwerpen van huisstijlen en websites, het vormgeven
van drukwerk en het ontwikkelen van reclamecampagnes. Hierbij verzorgen
we het gehele traject van idee tot imago. Met de focus op creativiteit,
omdat we geen eenheidsworst willen maken. Daarvan gaat de smaak veel te
snel verloren…
Iedere dag beter!
Bij Questo werken we met een unieke intakemethode om uw wensen optimaal
te kunnen vertalen naar een creatief concept. Een aanpak die al jaren succesvol
wordt toegepast en voor talloze relaties een positieve ervaring is gebleken.
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+

reclameplus
Onze activiteiten laten zich niet enkel
vangen door algemene termen als
grafische vormgeving en reclame. Met
al onze ervaring, kennis en productiemogelijkheden onder één dak zijn we
namelijk in staat om op vrijwel elk vlak
uw communicatie-uiting te verpakken
in een creatief product. On- en offline,
in- en outdoor. En de ‘plus’ in onze
naam? Die staat voor alle extra stappen
die we voor u zetten op weg naar een
unieke identiteit.

Ga voor onze uitgebreide portfolio naar
www.questo.nl
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John Lavrijsen
Eigenaar Questo reclameplus

“Mijn passie is
mooie dingen
maken voor
onze klanten.”

“Telkens het beste naar
boven halen om op tijd een
topproduct te leveren!”
Zijn bevlogenheid is nog net zo sterk als in 1994, toen hij samen met een partner
het beletteringbedrijf Letter Design oprichtte. Zijn kennis en ervaring zijn sindsdien
alleen maar toegenomen. En zijn liefde voor het vak? Die is sterker dan ooit,
zeker nu er een nieuwe koers is ingezet met Questo reclameplus!

John Lavrijsen (1970)
Directeur/Eigenaar
Creatieve oplossingen bedenken
Als jong ventje zat hij altijd al stickertjes
te knippen en plakken. Hij verdiende er
zelfs een leuk extra zakcentje mee.
Niet vreemd dus dat hij al vroeg een
plotter kocht en zijn eerste bedrijf
startte. In 1997 haalde hij de discipline
lichtreclame in huis, gevolgd door het
ontwerpen van logo’s en huisstijlen.
In het begin deed John dit werk zelf,
later nam een ‘geschoolde’ ontwerper
het over van deze autodidact.
De onafhankelijkheid van het ondernemen
en creatieve oplossingen bedenken
voor afwijkende klantvragen vindt hij
het mooiste aan zijn vak.
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W

e investeerden samen in apparatuur en
computers en begonnen in een omgebouwde garage”, denkt John glimlachend
terug aan de pionierstijd. “Al snel kwam het
bekende circuit op gang van vrienden en
bekenden, verenigingen en lokale bedrijven. In 1996 ging ik
alleen verder en verhuisde naar een pand in Veldhoven.
Een jaar later nam ik mijn eerste personeelslid aan, mijn broer
Kees. Hij ging de voorbereiding en montage verzorgen, zodat
ik me meer kon richten op verkoop en creatie.”
Klaar voor verdere groei!
In hetzelfde jaar nam hij een bedrijf in lichtreclame over en
geleidelijk werd ook het Veldhovense jasje te klein. “In 1999
betrokken we een professioneel bedrijfspand op de Haagdoorn in Eersel”, beschrijft John. “Gaandeweg kwam er steeds
meer vraag naar de ontwikkeling van logo’s, huisstijlen en
bedrijfsbrochures. In 2002 namen we een grafisch vormgever
aan die binnen Letter Design een creatieve afdeling mee
op poten zette. In 2005 bestond ons team uit vijf mensen en
in hetzelfde jaar bouwden we ons huidige bedrijfspand op
Meerheide. Klaar voor verdere groei!” Die kwam er een jaar

later al met het aannemen van de eerste webprogrammeur,
zodat ook binnenshuis kon worden voldaan aan de stijgende
vraag naar creatieve websites. Sindsdien staat Questo stevig
op drie pijlers bij het verzorgen van totaalconcepten: Grafisch
ontwerp, Binnen- en buitenreclame, Websites.
Creatieve topproducten
Terugblikkend heeft John behoorlijk roerige tijden meegemaakt: tot de millenniumwisseling kon het allemaal niet op,
vervolgens beleefde de branche een pittige tijd en was het
weer top van 2004 tot 2009. “Over ons laatste lustrum zullen
we maar zwijgen”, onderkent John puur en eerlijk. “Maar
gelukkig bestaat ons team uit gedreven professionals die zich
willen onderscheiden door voor klanten een unieke eigen
identiteit te creëren. Wij bieden creativiteit, professionaliteit en
kwaliteit. En met ons geavanceerde machinepark kunnen
wij creatieve oplossingen in eigen huis uitvoeren. Van losse
opdracht tot totaalconcept. We werken innovatief, pragmatisch
en efficiënt, waardoor we een strakke planning kunnen hanteren.
Deze is geregeld moeilijk haalbaar, maar juist dát brengt
telkens weer het beste in ons naar boven om toch op tijd een
topproduct te leveren!”
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Drie
disciplines

Een
sterke
combinatie
Als full service reclamebureau
voeren wij alle graische
producties in eigen huis uit.
Voor uw en ons gemak
hebben we onze activiteiten
opgesplitst in drie disciplines.
Bekijk onze portfolio op
www.questo.nl
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Grafisch ontwerp

Binnen- en buitenreclame

Websites

Onze ontwerpstudio bestaat uit gedreven,
creatieve professionals. Een beetje
eigenzinnig, maar altijd met uw doel
helder voor ogen: opvallen in een
concurrerende wereld.

Wij bewaken uw identiteit door alle
communicatiemiddelen perfect op
elkaar af te stemmen. Van ontwerp
tot daadwerkelijke productie, van
postzegelformaat tot 100+ m2.

Uw onderneming prominent presenteren
op het wereldwijde web? Een zakelijke
website ontwikkelen? Wij creëren het
graag voor u. Doeltreffend en
gebruiksvriendelijk.
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Oneindig veel
mogelijkheden

Websites

Vlaggen

Identiteit

Magazine
Logo

Advertenties

Goh...
Doen
jullie
dat
ook?
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Gevelreclame

Reclame zuilen

Freesteksten

Autobelettering
Verpakkingen

Raambelettering

Brochures

Buizen frame

Wandbekleding
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Oneindig veel
mogelijkheden

App’s

Beachlags

Oneindig veel
mogelijkheden

Een
bijzonder
project

Dit is slechts een kleine greep uit
ons assortiment aan diensten.
Uiteraard doen wij nog veel meer.
Bent u op zoek naar een op maat
gesneden reclame middel, neem
dan gerust contact met ons op.
(Bijna) alle is mogelijk!

Onlangs kregen we de vraag of
we een complete oplegger konden
wrappen. Geen probleem natuurlijk.

Bewegwijzering
Mailings

Voor

Jaarverslagen

Flyers & lealets

Stoepborden
Na

Banners

12

Winkeldisplay

XL printen

Belettering
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Project
voorbeeld

Testimonials

We hebben voor Questo gekozen, omdat we
bij hen het door ons gewenste “one-stop-shopping”
model vonden en ervan overtuigd waren geraakt
dat “vakmanschap” aanwezig was.

“Wij twijfelen nooit aan de
professionaliteit van Questo”

Henrico
van den Boomen
EigenEnergie.net

John de Smits / Coen Aarts
BKL Engineering

Logo
Martin Dijkkamp
Gieterij Dijkkamp

“De kracht van onze
samenwerking is het
meedenken”

“Bij Questo heerst een
no-nonsense mentaliteit,
nakomen van afspraken én
luisteren naar de klant”
Diana van Bergen
ProOffices

Huisstijl

Totaal
project
Opdrachtgever
All Color

Bart Altewischer
M-Btion

Autobelettering

geef print- & drukwerk

“Questo is een aanrader!”

“Onze voorkeur ging
uit naar een partij die
lexibel was”
14

Questo en All Color hebben
al jaren een samenwerkingsverband, wat garant staat voor
kwaliteit. Ook het drukwerk
van dit magazine werd
verzorgd door All Color.

Paul van Schijndel
Aanhangwagen Centrum Eindhoven

geef print- & drukwerk kleur

Autobelettering

All Color BV
Lange Voren 16b
5521 DD Eersel
T 0497 331 331
F 0497 331 339
E info@allcolor.nl

Klantomschrijving
All Color is een eigentijdse
grafimedia specialist
met jarenlange ervaring.
Van huisstijl tot brochures,
verpakkingen, displays of
gepersonaliseerde mailings.

Opdracht klant
Grafisch ontwerp:
Logo, huisstijl.
Binnen- en buitenreclame:
Autobeletteringen, gevelbord.
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Inspirerende
omgeving

Een
bedrijf
om
trots
op te
zijn
16
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Inspirerende
omgeving
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Onze
klanten

Aanhangwagen
Centrum
Eindhoven

Wij
staan
klaar
voor

ONTMOETEN

•

LEREN

•

VORMEN

Wij koesteren onze
klanten. Groot of klein, één

Q U A L I TY T R A C T O R S E U R O P E

ding hebben ze gemeen;
oog voor kwaliteit en
creativiteit. Met trots
presenteren wij u een
greep uit de klanten en
merken waar wij voor
mogen werken.
De lijst met klanten is te groot om
al onze klanten hier te vernoemen,
maar ook voor de rest van onze
klanten staan wij uiteraard klaar,
zonder uitzondering!
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De lijst met klanten is te groot om
al onze klanten hier te vernoemen, maar
ook voor de rest van onze
klanten staan wij uiteraard klaar,
zonder uitzondering!

AUDI | BENTLEY | PORSCHE
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Project
voorbeeld

F.03
Toilet personeel

Totaal
project

Opdrachtgever
MFA Zuid - Veldhoven
Basisschool Op Dreef

Klantomschrijving
Een basisschool waarin een
kinderopvang en logopediepraktijk is gevestigd.
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Opdracht klant

Toilet personeel

Kantoor
Korein
Kinderplein

Binnen- en buitenreclame:
Bewegwijzering voor een
basisschool waarin verschillende gebruikers gevestigd zijn.
Hiervoor is bewegwijzering
ontwikkeld die aan de ene
kant aansluit bij de doelgroep
(kinderen) en aan de andere
kant bij de diverse gebruikers.
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Project
voorbeeld

Advertentie

Huisstijl

› Engineering

› Inspection

› Production

› Services

 

IN SAFETY

Raambelettering

Roll-up banners

BKL is een kwalitatief hoogwaardige onderneming dat specialistische machines (o.a. hijs- en hefgereedschappen en testequipment) ontwikkelt voor gerenommeerde OEM-ers in diverse sectoren. Dankzij de
combinatie van uitstekende productiefaciliteiten en de ervaring en creativiteit van vijftig professionals
bouwen we deze specialistische machines zelf. Onze kennis excelleert in:

›

Brilliance in
engineering

›


IN SAFETY

Engineering

›

Het bedenken van slimme mechanische en mechatronische
oplossingen is een vak voor specialisten. De ingenieuze engineering
van BKL is geheel afgestemd op het behoeftepatroon van
opdrachtgevers in diverse branches (OEM-ers).

Production

›

Assemblage in moderne geoutilleerde productieomgeving met
eigen cleanroom faciliteit.
• Prototype bouw en kleine productie series.
• Verwerven van ‘maakdelen’:
- Kleine oplages “frees en draaidelen’ intern (CNC machines)
- Internationale supply base.
- Supply base inrichting op basis van “best fit’. Optimale
prijsstelling in combinatie met kwaliteit en levertijd.

Inspection

Als eigenaar van een tool heeft u de verantwoordelijkheid
voor correct gebruik en onderhoud van het tool. Verder bent u
verantwoordelijk voor de periodieke (wettelijke) inspecties en
beproeving zoals die door de fabrikant worden voorgeschreven.
BKL voert inspecties en beproevingen uit op locatie in Nuenen,
maar ook bij klanten in huis (World Wide).

Services

BKL ontzorgt haar klanten door verantwoordelijkheden naar zich
toe te trekken (CE verantwoordelijkheid). Voorts ondersteunen
wij klanten bij CE vraagstukken (consultancy) en geven wij
trainingen. Samen met onze klanten zorgen wij ervoor dat de
gebruiker van het tool of de machine het juiste kennisniveau
heeft en op een veilige manier kan werken.



IN SAFETY

EXPERTS IN SAFETY
BKL inspecteert en keurt “tooling’.
Daarnaast ontwikkelt en levert het
bedrijf uitgekiende hijs- en hefwerktuigen
(IIA verklaring, CE) en assembleert deze
op locatie in Nuenen.

Collse Heide 1 | 5674 VM Nuenen | The Netherlands | T: +31 (0)40 2951444 | info@bkl.nl |

 

Mechatronic and mechanical solutions
Inspection maintenance and repair
Hoisting - & lifting tools, special machinery

Totaal
project

Opdrachtgever
BKL engineering

Klantomschrijving
BKL engineering richt zich
op slimme mechanische en
mechatronische oplossingen.

Leaflet

Opdracht klant
Grafisch ontwerp:
Logo, huisstijl, corporate
identity, advertenties, website,
beursstand, belettering
vrachtwagen.

Vrachtwagen trailer

Binnen- en buitenreclame:
Raambelettering, gevelreclame.
Website:
Custom website.
Corporate concept
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Project
voorbeeld

Actie flyer

Menukaart

Beachflag

Informatie bord

Voetbalbord

Personeels advertentie

Totaal
project

Opdrachtgever
Conceptbedenkers

Klantomschrijving
Conceptbedenkers ontwikkelt
concepten voor de horeca,
recreatie, retail en food branche.
Een nieuw concept is ‘De Teydt’.

Logo ontwerp

Opdracht klant
Grafisch ontwerp:
Logo, huisstijl, identiteit,
advertenties, flyers,
beursmateriaal.
Binnen- en buitenreclame:
Belettering, infobord, beachflag,
voetbalbord.
Website:
Custom website.
Website
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Website

Dinercheque
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Project
voorbeeld

Beursstand

Brochure

Totaal
project

Opdrachtgever
EigenEnergie.net

Klantomschrijving
EigenEnergie.net levert
zonnepanelen, zonneboilers en
andere producten die leiden
tot besparen, zelf opwekken
en opslaan van energie.
Doel? Onafhankelijkheid!

Opdracht klant
Grafisch ontwerp:
Logo, huisstijl, corporate
identity, advertenties, website,
POS materiaal.

Autobelettering

Binnen- en buitenreclame:
Belettering.
Website:
Wordpress website.

Flyers
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Advertising

Huisstijl
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CarwrapPro

Autobelettering & Carwrapping
Ervaren handen en een groot geduld
Uw autobelettering wordt dagelijks onderworpen aan de blikken
van vele voorbijgangers. De moeite waard dus om te kiezen voor
kwaliteit. U wilt er tenslotte een goede indruk mee maken en
positieve naamsbekendheid genereren. Wij beletteren al ruim twintig
jaar voertuigen. Met hoogwaardige materialen, ervaren handen en
een groot geduld. Een onmisbare eigenschap bij de uitvoering van
precisiewerk.
Dat geldt ook voor carwrapping, waarbij we uw voertuig met een
hoogwaardige wrapfolie een nieuw oppervlak geven. Mat, metallic,
transparant, in iedere kleur of met (zelf)ontworpen full colour
bedrukking. Ter vernieuwing van de look of als conservering van de
eigen laklaag. Lees meer hierover op www.carwrappro.nl

30

31

Van idee tot identiteit

Meerheide 110 | 5521 DX Eersel | 0497 - 53 53 13 | info@questo.nl | www.questo.nl

