
AUTORECLAME



Autobelettering
Autobelettering is een geweldige manier om jouw 
bedrijf onderweg te adverteren. Je rijdt immers 
rond met de identiteit van het bedrijf. 
Met autobelettering wordt er een creatieve en 
originele uitstraling gecreëerd voor jouw bedrijf. 
Hier wordt gebruik gemaakt van een logo, slogan 
en contactgegevens van het bedrijf.  

Autobelettering wordt gecreëerd door kleurfolie. 
Met de kleurfolie kun je zo gek bedenken wat je 
wil voor op één van je voertuigen, in full colour. 

Fleetmarking
Fleetmarking, een mooi en goed onderhouden 
wagenpark voorzien van eenzelfde huisstijl. Een 
wagenpark is het geheel aan voertuigen wat een 
bedrijf in bezit heeft. Een wagenpark kan uit
verschillende modellen bedrijfsauto’s, bussen, 
vrachtwagens en andere soorten voertuigen 
bestaan. Dit is afhankelijk van wat voor soort 

bedrijf het is. Een wagenpark bestaat al uit twee 
voertuigen en kan uitgroeien tot heel veel 
voertuigen.

Door fleetmarking te gebruiken voor jouw 
wagenpark, zorg je ervoor dat je 
naamsbekendheid groter wordt. 
De voertuigen van jouw wagenpark, die zoveel 
kilometers maken in het verkeer, krijgen jouw 
huisstijl. Het is een rijdende reclame voor je 
bedrijf. En naast de naamsbekendheid geeft het 
ook nog eens een professionele uitstraling.  

Overig
Na de vele mogelijkheden die worden 
aangeboden zijn er natuurlijk nog veel meer 
producten of vervoersmiddelen te voorzien van 
reclame. Zo kun je een koelkast, keukenkastje, 
meubel of een bakfiets al voorzien van jouw 
wensen. 
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Carwrapping
Carwrapping is net zoals autobelettering een 
geweldige manier om jouw wagenpark onderweg 
te adverteren.

Met carwrapping wordt je auto of bedrijfsbus 
compleet ingepakt met speciale vinylfolie. Door 
de complete auto te wrappen ontstaat er een 
totale nieuwe look. 

Het voordeel van je voertuig te laten wrappen is 
dat het deels je laklaag beschermd tegen schade 
van buitenaf. En je zit niet vast aan de wrap. Je 
kan namelijk zelf weten wanneer je het er weer af 
laat halen. 
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REFERENTIES
WIJ WERKEN O.A. VOOR:

WIJ INSPIREREN U GRAAG!
Maak een afspraak voor een vrijblijvend gesprek. 

We denken graag met u mee in uw wensen en mogelijkheden.

BEL ONS
055 533 8600

MAIL ONS
info@a1-signs.nl 

BEZOEK ONZE WEBSITE
 a1-signs.nl

Window tinting
De inkijk van uw auto of bedrijfswagen 
verminderen? Window tinting is een uitstekende 
manier om meer privacy te creëren in je voertuig. 
Door folie te plaatsen op de ramen van het 
voertuig worden de ramen geblindeerd.  

De folie houdt de UV-straling tegen en reflecteert 
de zonnewarmte. Hierdoor wordt de warmte en 
straling van de zon verminderd binnenin de auto. 

Het wordt dan minder snel warm in de auto. En 
de kleur van het interieur verkleurd minder snel. 
Het is wel hoe donker de tint, hoe meer straling 
erbuiten wordt gehouden. 

LET OP: Er bestaat een wetgeving voor window 
tinting. Een geblindeerde auto is toegestaan mits 
de lichtdoorlaatbaarheid van de vooruit minimaal 
55% is.
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