RAAMILLUSTRATIES

BABY OP KOMST?
HOE EEN RAAMTEKENING HET TOTAALPAKKET IN BELEVING KAN LEVEREN
TIJDENS EN NA DE 9 MAANDEN

Het ontwerp proces

De uiteindelijke raamtekening

Wanneer er een nieuwe spruit op komst is, valt er heel wat te regelen. Niet alleen wordt er over de
noodzakelijke benodigdheden nagedacht, maar ook over het inrichten van de babykamer en het
ontwerp van een geboortekaartje.
BIJ ZAKEN ZOALS STYLING EN ONTWERP KAN DE RUITEN BOERIN OOK IETS
VOOR DE OUDERS BETEKENEN.
Voor verschillende situaties gedurende en na de 9 maanden kan een raamillustratie iets extra’s
toevoegen: zowel in de beleving van de zwangerschap als na de komst van de baby.
vriendinnen die een babyshower organiseren?

geen standaard bekendmaking

Wil je toch geen opgeblazen ooievaar op je raam
plakken wanneer de baby geboren is?
Kies voor een op maat gemaakte raamillustratie
voor een feestelijke verwelkoming

Super om een raamtekening voor deze
gelegenheid aan te laten brengen

voor in de kinderkamer

Richt de kinderkamer gezellig en mooi in: wiegje, mobiel, knuffels en een leuke tekening op het
raam

TIPS EN IDEEËN:
 Bestel meerdere soorten raamtekeningen als
een totaalpakket. Laat dezelfde stijl doorvoeren
in alle tekeningen, zodat ze één geheel vormen
 Geef een raamillustratie cadeau
bekijk de portfolio op de website om ideeën op te doen
en ontdek de mogelijkheden van een raamillustratie

Bezig met de belettering voor een ontwerp,
met hetzelfde lettertype als het geboortekaartje.
Wil jij delen van het geboortekaartje ook terugzien in de raamtekening? Lever het
kaartje mee, dan wordt dit meegenomen in het ontwerp van de raamillustratie.

Op maat en in stijl een raamtekening om de komst van je baby te vieren?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van De Ruiten Boerin en ontvang 10% korting op je bestelling

www.ruitenboerin.nl

RAAMILLUSTRATIES

DIENSTEN

RAAMILLUSTRATIES
OP MAAT

FUIF RUIT
Heb jij binnenkort iets te vieren
en wil je dat op een unieke wijze
aankondigen of laten zien?
 Zoek je een manier om naast
de gewone geboortekaartjes
het nieuws ook op een andere
manier bekend te maken?
 Heb je een verjaardag te
vieren, of is er iemand die
Sarah of Abraham wordt?
 Vieren je ouders hun 25 jarig
huwelijksjubileum, of stap jij
zelf net in het huwelijksbootje?
Voor alles wat er te vieren valt
kun je op een creatieve manier
extra speciaal maken met een
krijten raamillustratie.

WINDOW MARKETING

Een huis voelt pas echt thuis
wanneer je deze helemaal
inricht zoals jij dat wil.
Er zijn verschillende redenen
om raamillustraties aan te laten
brengen in jouw woning.

Als ondernemer wil je jouw
bedrijfspand zo inrichten dat het
laat zien waar jouw onderneming voor staat. Een uitstraling
die past bij jouw bedrijf zit soms
in de kleine dingen.

 De kinderkamer is leuk in te
richten met een vrolijke
tekening op het raam.

Met raamillustraties kun je jouw
onderneming makkelijk herkenbaar en op unieke wijze zichtbaar maken.

 Als je geen inkijk wilt, kun je als
alternatief voor raamfolie met
een mooie illustratie nieuwsgierige gluurders voorkomen.
 Heb je een voordeur met
glaspaneel dan kun je een
uniek naambord laten
illustreren.
Wil je sfeer creëren dan zijn
raamtekeningen van krijt bij
uitstek de manier om een ruimte
een heel andere uitstraling te
geven.

Met een veranderende markt,
seizoen of aanbod wil je misschien je uitstraling veranderen.
De krijten raam tekeningen kun
je variëren; de tijdelijke illustraties geven de mogelijkheid tot
een afwisselende uitstraling van
de onderneming.
Jouw raam, jouw visitekaartje
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