OUR FIELDS
Outstanding work, local touch

content

online

design

strategie

Voor bedrijven en organisaties die
anders durven te denken en te doen.
Hét communicatiebureau met een
scherpe visie op effectieve communicatie
en een passie voor creatieve concepten
met een verrassende aanpak.

catapult

creëert
De kracht van communicatie is
grenzeloos, verlegt grenzen en neemt
grenzen weg. Communicatie geeft merken
karakter, is een aanjager van succes
en een springplank voor groei.

Werkboek Waardemakers (Duurzaam Overijssel), Provincie Overijssel

onze
aanpak

Slim doordacht
Hoe helpt communicatie bij de oplossing
van een organisatievraagstuk? Dat is de vraag
die wij onszelf telkens stellen. Daarop baseren
wij onze strategie. En of die strategie werkt om
het communicatiedoel te bereiken, gaan we
meten. Als het nodig is, sturen we op tijd bij.
We leren van eerdere opdrachten. Wat werkte
in welke situatie, in welke branche, bij welke
doelgroepen en hoe passen we dat slim doordacht toe in deze nieuwe uitdaging?

Verrassend creatief
We zijn, iedereen op eigen wijze, verrassend
creatief. In advies, onze aanpak, concepten,
content en vormgeving van communicatiemiddelen. Het is juist die creatieve insteek
die communicatie zichtbaar, eigen en onderscheidend maakt.

Heel praktisch
Wij maken complexe vraagstukken
een stuk eenvoudiger en vooral behapbaar. We zijn eerlijk over het effect van
communicatie. Communicatie is belangrijk,
maar verwacht geen wonderen. Onze adviezen
zijn praktisch, kort en bondig. Je krijgt geen
dik plan, als ons advies op een A4’tje past.
Met een concrete uitwerking, waarmee je
morgen van start kunt.

Huisstijl kantoorgebouw De Walvis, Maarsen Groep
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Praktisch
op een rij

Strategie
Communicatiestrategie

Websites bouwen en onderhouden

Merkpositionering

SEA (Search Engine Advertising)

Branding

SEO (Search Engine Optimization)

Communicatiebeleidsplan

Social media marketing

Communicatiejaarplan

E-mailmarketing

Communicatiecampagnes

Magazine

Design
Huisstijlontwikkeling
• Logo
• Look and feel
• Online stylesheet
Creatief concept
Brochure/folder/flyer
Boek/illustraties
Magazine
Tenders
Outdoor reclame
Beursstand
Pandaankleding

Wij zijn een full service communicatiebureau, breed georiënteerd met veel
specialismen in eigen huis. Om je een
indruk te geven, vind je hiernaast een
overzicht. De lijst is misschien niet eens
volledig. Raakt het communicatie,
dan kunnen wij het!

Online

Content
Contentstrategie
Contentproductie
Copywriting
Fotografie
Video/animatie
Media-advies
Zakelijk vloggen

Workshops
en trainingen
LinkedIn: hoe maak je succesvol
gebruik van LinkedIn?
Communicatieplan: hoe schrijf je
een goed communicatieplan?
Content to go: hoe maak je waardevolle
content voor je doelgroep?
Instagram: hoe zet je jouw Instagrambedrijfspagina succesvol in?
Interne communicatie: hoe creëer je
betrokken medewerkers?
Arbeidsmarktcommunicatie: hoe kun
je je op social media profileren als aantrekkelijke werkgever om potentiële
medewerkers aan te trekken?
Customer journey: hoe verbeter je
de ervaring van je (potentiële) klanten
met jouw bedrijf?
Klantbeloften: hoe kun je scoren bij
jouw klanten én verbeter je de kwaliteit
van de dienstverlening door het inzetten
van klantbeloften?

Elke communicatiedoelstelling is alleen met
een effectieve strategie haalbaar. Doe maar
een foldertje, gaat er bij ons niet in. Je hebt
een praktisch plan nodig. Speel je aanvallend
of met een pas op de plaats? Eerst kennis,
dan houding en dan gedrag? Of misschien
in omgekeerde volgorde? De keuze is reuze
in strategieland. Maar welke manier van
communiceren is het best voor jouw
communicatievraagstuk?

strategie

Naamsbekendheidcampagne online en offline, RNHB

TCR Tours
belooft
Liefde voor het vak

Chauffeurs centraal in campagne klantbeloften, TCR Tours

Plezier vanaf het eerste contact
Offertes zonder vraagtekens
Schoon vervoer
Gastheerschap op wielen

design
In vormgeving komt onze creativiteit het
meest tot zijn recht. Het beeld zegt zoveel
meer dan woorden. De meeste mensen zijn
visueel ingesteld. We prikkelen zintuigen en
creëren sfeer met kleuren, vormen, beelden,
geluiden, lettertypen. Ons design versterkt
de boodschap die we over willen brengen.

Huisstijl en middelen, Stichting de Nationale Landstorm Commissie

Naam, huisstijl en middelen, De Productie (vroeger Stichting Werk)

online
We vergroten jouw online prestaties.
We maken je online zichtbaar, vergroten het
bereik en de conversie, managen en creëren
content en realiseren meetbaar effectieve
online communicatiemiddelen.

Wij verzorgen
online communicatie
voor onder meer

werkenbijdegrootvroomshoop.nl
harmeling.nl
deproductieraalte.nl
hettwenteportaal.nl
RNHB (online campagne)

Een greep uit ons online portfolio

Content is enorm waardevol. Zeker als het
aansluit bij wat de lezer of kijker - misschien
onbewust - van je wil weten. Hoe puurder,
hoe geloofwaardiger. Het liefst wil je zelf vertellen
waarin je uitblinkt, USP’s van de daken schreeuwen,
processen beschrijven, imponeren met complexe
vaktaal. Wij managen en creëren content waar
jouw publiek op zit te wachten, in tekst of beeld
voor de meest uiteenlopende kanalen.

content

Catalogi, Heutink

Boek kantoorgebouw Central Park Utrecht, APF International

Marketing
communicatie

Marketingcommunicatie is een vak apart.
We helpen je graag bij het realiseren van
jouw organisatie- en marketingdoelstellingen.
Of je nu behoefte hebt aan advies, vormgeving,
conceptontwikkeling, of dit allemaal. Zo tillen
we jouw marketing naar een hoger niveau.

Wij verzorgen
marketingcommunicatie
voor onder meer

De Groot Vroomshoop
Harmeling Interieurs
Index People
TCR Vervoer
Heutink

Marketingcampagne glasvezel

Vastgoed
communicatie

Wij verzorgen
vastgoedcommunicatie
voor onder meer

Wij helpen projectontwikkelaars,
bouwers, makelaars en investeerders
bij het onderscheidend positioneren
en profileren van hun kantoren en
woningen. Wij ondersteunen in
vastgoedcommunicatie op drie
onderdelen:
De Walvis Amsterdam

Merkontwikkeling
Marketingcommunicatie
Gebiedspromotie

Atrium Holding Amsterdam
Oliphant Amsterdam
JLL
Central Park Utrecht
TRB Vastgoed

Merkontwikkeling en marketingcommunicatie voor kantoorgebouw Oliphant, CBRE

that’s

Pensioen
communicatie

’Pensioencommunicatie, is dat niet saai?’
wordt ons wel eens gevraagd. Nou echt niet.
Sterker nog, het is een van de uitdagendste
communicatieopgaven die we hebben.
Mensen zijn niet pensioenbewust. In ieder
geval een groot deel van de werkende
bevolking niet. Wij worden door verschillende
partijen gevraagd een bijdrage te leveren om
daar wat aan te doen. Met recht een uitdaging.

Wij verzorgen
pensioencommunicatie
voor onder meer

Reiswerk Pensioenen
GroupLife/IG&H
Pensioenfonds Robeco
STAP Algemeen Pensioenfonds
Stichting Beroepspensioenfonds Loodsen
Unilever APF

Echt!
Jasper (35) vertelt
over zijn plannen
voor later

Pensioencommunicatie STAP Algemeen Pensioenfonds

6

Urmilla (28)
neemt je mee
naar haar roots

12

Echt is een magazine voor deelnemers
van Stap Algemeen Pensioenfonds

Arbeidsmarkt
communicatie

Hoe speel je als werkgever in op een krappe
arbeidsmarkt en hoe creëer je een voorkeurspositie? Laat zien wat je in huis hebt en maak
van je medewerkers waardevolle ambassadeurs.
Goede arbeidsmarktcommunicatie zorgt voor
een sterk werkgeversmerk.

Wij verzorgen
arbeidsmarktcommunicatie
voor onder meer

Aveco de Bondt
Stichting Catent
De Groot Vroomshoop
Harmeling Interieurs
Nederlands Loodswezen

Arbeidsmarktcommunicatie Jong Catent, Stichting Catent

.

We denken vrij,
experimenteren
en brengen onze
ideeën terug in
.
de organisatie

Onze
werkwijze

Catapult werkt op uurbasis. Voor uiteenlopende specialismen hebben wij passende
en marktconforme uurtarieven.
Voorafgaand aan een opdracht maken
wij een inschatting van het benodigde
aantal uren. Die inschatting baseren we
op ervaring met vergelijkbare projecten
en inventarisatie van de nodige specialismen.
In onze offertes staat helder omschreven
wat je van ons mag verwachten en wat we
opleveren. Mocht het meezitten of besluit
je onderdelen weg te strepen of zelf te doen,
dan kan het eindbedrag lager uitvallen.
Onze offerte ontvang je digitaal met onze
algemene voorwaarden, deze kun je ook
digitaal accorderen.
Bij akkoord op de offerte kun je ervan
uitgaan dat we het project voor het daarin
overeengekomen bedrag uitvoeren, tenzij
de opdracht tussentijds verandert of er extra
slagen gemaakt moeten worden.
Bij facturatie checken wij de daadwerkelijk
gemaakte uren en kunnen wij een urenoverzicht meeleveren.
Op diensten of producten die wij inkopen
hanteren wij een marge voor het regelwerk
en verantwoordelijkheid voor de kwaliteit.

Wij maken graag
een offerte voor je!

Specialiteiten
van het huis

Dat levert je op:
Praktische analyse organisatievraag
Passende strategie
Creatief concept als rode draad in communicatie
Verrassende vormgeving
Effectieve communicatiemiddelen

Veel doen we op uurbasis.
CoCreator en CoWorker werken net
even anders. Je weet meteen waar je
aan toe bent. CoCreator is interessant als
je een oplossing zoekt voor een specifiek
communicatievraagstuk. CoWorker biedt
je communicatiecapaciteit voor een vast
bedrag per maand.

Het creatief concept als kapstok
voor herkenbaarheid en synergie

CoCreator door
Catapult creëert

CoCreator:
jouw vraagstuk
opgelost
Met CoCreator geven wij een praktische,
effectieve en creatieve totaaloplossing
voor een (complex) communicatievraagstuk.
Met een verrassende vormgeving en ideeën
voor communicatiemiddelen. Voor een vast
bedrag. De enige verrassing die we voor je
hebben, is onze creatieve uitwerking.

Duidelijk en
logisch stappenplan
De vaste processtappen van CoCreator
zorgen ervoor dat de doorlooptijd beperkt
is. De datum van oplevering ken je op het
moment van afsluiten. Op basis van jouw
input en een persoonlijk gesprek, analyseren we het vraagstuk. De uitkomst
vertalen we in een praktisch en effectieve communicatiestrategie.

Creatief concept en
eigen vormgeving
Aan ons voorstel voegen we een creatief
concept toe. Dit concept zorgt voor herkenbaarheid en synergie. Het communicatie
resultaat wordt hierdoor aanzienlijk beter.
Daarnaast krijgt alles een eigen vormgeving.
Binnen de huisstijl of in een unieke projectstijl.

Ideeën voor
verrassende
middelen
CoCreator sluit af met suggesties voor
originele communicatiemiddelen of -acties.
Middelen die we je graag offreren en voor
je uitwerken.

Creatief concept, Dynamisch Op Weg

Merkbeleving creëren I LOVE LIFE

Let’s
relax

Let’s
meet

office space for start-ups,
flexworkers and businesses s

xl

enschede
city centre
connect-u.nl

office space for start-ups,
flexworkers and businesses s

Let’s
talk
xl

enschede
city centre
connect-u.nl

office space for start-ups,
flexworkers and businesses s

xl

enschede
city centre
connect-u.nl

Voordelen
11 communicatie-experts voor de prijs van 1
Flexibele uitbreiding van de marketing- en
communicatiecapaciteit
Vaste maandelijkse lasten
Geen (financiële) verrassingen achteraf
Minder druk op eigen medewerkers die
communicatie ’er even bij’ moeten doen
Onbeperkt advies
Professionele huisstijlbewaking
Gratis gebruik van onze inspiratieruimtes

CoWorkers van Catapult creëert

Korting: eerste maand gratis

Structurele communicatiecapaciteit
voor een vast bedrag per maand

CoWorker door
Catapult creëert

Direct een boost
CoWorker is een jaarcontract voor jouw
communicatie. Met CoWorker krijgt de
kwaliteit van jouw communicatie direct
een boost. Niet 1 communicatiemedewerker,
maar 11 communicatie experts gaan voor je
aan de slag. Voor een vast bedrag per maand
professionaliseren we je communicatie en
versterken we de communicatieafdeling.

In het bedrag voor
deze dienstverlening zit:
• Het samen opstellen van de communicatiejaarplanning (basis voor alle acties)
• Verdieping in bedrijf en branche
• Vormgeving, tekst en technische realisatie
communicatiemiddelen volgens jaarplanning
• Communicatieadvies: onbeperkt gevraagd
en ongevraagd advies
• Huisstijlaanscherping en -bewaking

Dit kunnen we aanvullen met:

Focus
We stellen samen een praktische jaarplanning op met daarin de middelen
voor het komende (of lopende) jaar.
Deze bepaalt de waarde van de
verwachte dienstverlening.

• Creatief concept voor
onderscheidende communicatie
• Maandelijkse sparringsessie
en pro-actief advies
• Onbeperkt contentmanagement
als vliegwiel voor communicatie:
elke maand nieuwsberichten, artikelen,
blogs, vlogs en social media updates
• Online analyses: elke maand een rapport
van online prestaties en verbeteracties

Niet inbegrepen is:
• Productie van middelen die niet
in het jaarplan zijn opgenomen
• Reiskosten
• Druk- en inkoopkosten
• BTW

Wij nemen een elevator pitch wel heel serieus...
Deze originele skilift uit Oostenrijk staat bij ons
in de tuin in Hellendoorn. Nieuwsgierig waarom?
Kijk op www.catapult.nl/elevatorpitch. Durf jij de
uitdaging aan? Wij wel!

Zet jij jouw
communicatie
in de lift?

Reggeweg 5
7447 AN Hellendoorn
T 0548 654 954
www.catapult.nl

