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Van het bedrukken van enorme wanden tot de kleinste flyers, van 
signage tot beursstands of de branding van een complete winkel. Wat 
je uitdaging qua visuele branding ook is: wij geven op alle mogelijke 
manieren vorm aan de expressie van jouw merk. Waar en wanneer 
je maar wilt. Door jouw wensen te combineren met onze expertise 
in visuele communicatie komen we tot creatieve oplossingen om zo 
veel mogelijk impact voor jouw brand te creëren. 

Partnion: je partner in visuele communicatie voor beurzen, live events, 
retail en elke andere vorm van visuele branding. 
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RAI 
AMSTERDAM
RAI Amsterdam is de grootste beurslocatie van Nederland en met 
meer dan 110.000 M2 één van de grootste in Europa. Door de vele 
Nationale en Internationale evenementen, waren zij op zoek naar 
een betrouwbare partner in de branding & bewegwijzering. Daarom 
is Partnion sinds 2017 trotse preferred supplier van RAI Amsterdam. 

Samen hebben wij sindsdien al meer dan 200 evenementenvoorzien 
van prachtige branding, bewegwijzering en reclame. Wij hebben 
maatwerk producten ontwikkeld voor de vele verschillende locaties 
waardoor wij een groot aanbod hebben variërend van vrijstaande 
buitenobjecten tot grote raamstickers en van brochures tot XXL-
banners. Omdat wij continu blijven innoveren, worden onze producten 
steeds mooier, beter en efficiënter. 
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LIVE-
EVENEMENTEN
Evenementen zijn dé uitgelezen kans om je bedrijf te profileren en de 
wereld te laten zien wat je in huis hebt. Om dat effect te bereiken, 
moet je indruk maken. Wij creëren visuele onderdelen waarmee 
je aanwezigheid op een beurs of evenement staat als een huis en 
je merk er echt uitspringt. Wat je specifieke wensen ook zijn: ons 
ambitieuze team staat klaar om je merk te laten rocken!



CITY DRESSING
Buiten beurslocaties en speciaal ingerichte evenementenlocaties, 
kunnen wij ook volledige steden voorzien van allerlei soorten 
branding. Vrijstaande torens, vlaggen en billboards behoren allemaal 
tot de mogelijkheden. Steden kunnen natuurlijk niet afgesloten 
worden, dus zorgen wij ervoor dat we op een veilige manier tussen de 
alledaagse drukte door manoeuvreren en alle producten installeren 
binnen de afgesproken tijd. Ook zorgen we voor de bijbehorende 
vergunningen en houden we contact met alle betrokken partijen zoals 
gemeenten en event organisaties. Inmiddels zijn we al jaren partner 
van Amsterdam Dance Event, maar zien we de behoefte van vele 
andere partijen om in de steden te adverteren ook snel groeien. 



DETAIL HANDEL
De waarde van brand awareness om publiek te trekken is iets dat 
wij bijzonder goed begrijpen en steeds meer detailhandelsbedrijven 
maken gebruik van onze kennis op dit gebied om te investeren in 
visuele communicatie. Kleurrijke beelden - met of zonder licht - 
scheppen een prettige sfeer voor consumenten, waardoor ze sneller 
tot kopen overgaan.
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INTERIEUR
Trends in inrichting veranderen constant en print speelt een belangrijke 
rol in die nieuwe ontwikkelingen. Wij hebben de ervaring om een grote 
verscheidenheid aan de nieuwste visuele uitingen te printen. Creëer 
bijvoorbeeld een unieke look met muurdecoratie, vloerontwerpen, 
raamversieringen en decoratie op gevels van gebouwen.

Er bestaat een breed aanbod aan kwaliteitsmaterialen die geschikt 
zijn om objecten een nieuwe look te geven. Zo hebben we de 
foodcounters in de RAI vernieuwd met een compleet nieuw en fris 
ontwerp. Wij hebben de visuals ontworpen en geproduceerd en 
pakten de counters in met zelfklevend Cask-vinyl voor een opvallend 
resultaat.

A
lti

jd
 d

e 
la

at
st

e 
tr

en
ds




