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Studio oog appel 
heeft werk aan de 
winkel!

Op zoek naar iets anders? Iets geks of creatiefs? Mogen wij “los gaan” op je huidige design 
of ben je opzoek naar iets compleet nieuws? Studio oog appel neemt je bij de hand op weg 
naar je nieuwe vormgeving. Weg met de standaard corporate designs! Weg met de saaie 
vormgeving! Of het nu gaat om een brochure, website, app of verpakking, wij laten je pro-
duct tot leven komen!

Het leven is soms al saai genoeg, tijd om daar iets aan te doen! Dat is de gedachte achter 
Studio oog appel. We willen onze frisse ideeën kwijt kunnen en hoe beter dan dat te doen 
in de fantastische producten van onze klanten. Wij tillen jouw bedrijf écht naar een hoger 
niveau. Gewaagd en anders dan anders. Geef ons de vrijheid en je producten vallen gega-
randeerd op. Laten we samen gaan bouwen aan een nieuw verhaal!

Nog niet overtuigd?!

Iedereen gebruikt de nieuwste technieken, iedereen kan je bedrijf in de markt zetten maar 
kunnen ze het ook écht goed? Studio oog appel wel. Het is niet ons werk, het is ons leven. 
Daarom creëren we ook design dat leeft. Geef je bedrijf die kick die het zo nodig heeft.

Hey daar!
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Hoe gaan we nou 
eigenlijk te werk?
Zoals je weet willen wij een verhaal vertellen. Maar wel jouw verhaal! Daarom komen we 
tijdens ons eerste gesprek gewoon bij je langs. Sfeer proeven en kopjes koffie op onze web-
site aanvullen. Hierna gaan we voor je aan de slag. Communicatie is belangrijk! we houden 
je steeds op de hoogte naarmate het proces vordert. Totdat alles perfect is!

Start je als ondernemer?
Je hoofd maakt waarschijnlijk overuren.. Een logo, visitekaartje, briefpapier, website. Je 
hebt het allemaal nodig maar waar begin je en hoe zorg je ervoor dat het je doelgroep aan-
spreekt?

Ben je al een bestaande ondernemer?
Wat zijn je plannen? Moet je huisstijl opgefrist worden of ga je een (nieuw) product lanceren? 
Wil je iets nieuws? Iets anders? Samen gaan we kijken of je huidige stijl nog voldoet aan je 
wensen. Samen gaan we het fixen!

5



1. Strategie 
en concept.

Samen gaan we zitten om je 
wensen te bespreken en te 
brainstormen hoe we deze 
het beste tot uiting laten 
komen. Klinkt simpel, is het 
eigenlijk ook! Maar wel het 
meest cruciale. Jij moet met 
een gevoel weg lopen van 
“ze hebben het begrepen”.

2. Ontwer-
pen.

We gaan meteen voor je aan 
de slag en zo snel mogelijk 
krijg je meerdere ontwerpen 
op de mail. Niet 1, niet 2 
maar 3! We geven je graag 
meerdere opties zodat jij 
een nog beter besluit kunt 
nemen. Communicatie is 
in deze fase cruciaal! Geef 
vooral aan wat je wel en niet 
mooi vind! We gaan door tot-
dat jij echt tevreden bent.

3. Ontwikke-
ling.

Voor jou is het wachten nu 
aangebroken. We gaan het 
eerdere ontwerp omzetten 
tot het uiteindelijke product. 
Hierbij blijven we kijken naar 
wie jouw klant nu eigenlijk is 
en hoe we de best mogelijke 
ervaring kunnen bieden.

4. Lance-
ring.

Hier hebben we samen al 
lange tijd naar uit gekeken. 
Je boek wordt gedrukt, je 
website wordt gelanceerd of 
de banner in je showroom 
wordt geplaatst. Dit wordt 
een feestelijke dag! Een be-
langrijk moment in het pro-
ces, dus hier mogen we best 
even van genieten.

5. Evaluatie.

website goed gevonden? 
Zijn er verbeteringen no-
dig? Wat kon er beter in het 
proces? Zijn er dingen die wij 
beter kunnen doen? Samen 
evalueren we hoe alles is 
verlopen zodat we beide met 
een tevreden gevoel terug 
kunnen kijken op onze sa-
menwerking.

6. Genieten.

Nu is het écht tijd om van je 
product te gaan genieten! De 
positieve reacties stromen 
binnen, samen drinken we 
nog een biertje op de goede 
samenwerking. En misschien 
kijken we samen alweer 
stiekem vooruit naar het vol-
gende avontuur!
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TFD Floortile
BRANDING, GRAPHIC DESIGN, UI & UX DESIGN, WEBSDESIGN
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SO IMPRESSIVE..
Bij TFD Floortile ontstond de wens om een TFD Magazine uit te brengen en dit resulteerde 
in een mooi grafisch product van ons in samenwerking met Decostayle BV. Ter aanvulling 
op het Magazine hebben we een aantal productbrochures ontworpen. Deze lijn is in de loop 
der tijd uitgebreid met stalenkoffers. De stalenkoffers hebben dezelfde warme en chique stijl, 
maar houden wel rekening met praktische eisen: de koffers moeten eenvoudig meegenomen 
kunnen worden door de vertegenwoordigers!
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Je app of website zoals jij deze altijd al had willen hebben. Bedacht en uitgewerkt door ons. 
Uitgewerkt om de beste user experience te geven die er is. Grafisch top en toch makkelijk te 
bedienen. Zo zou het moeten zijn!

Bij het ontwikkelen van apps draait het niet alleen om techniek. Voordat de techniek ter 
sprake komt, moet het concept kloppen. Voor wie wordt de app gemaakt? Beantwoordt het 
ontwerp de vragen van de doelgroep? Is de app gebruiksvriendelijk? Hoe worden de doel-
stellingen van je organisatie behaald met behulp van de app?
 
Bij het beantwoorden van deze vragen helpen we je graag! Jouw idee kan door ons aange-
scherpt worden en vervolgens omgezet naar een app design.  Vanzelfsprekend wordt dat 
een zeer aantrekkelijk ontwerp met een gebruiksvriendelijke interface (het visual design). Met 
behulp van grafische schetsen (wireframes) wordt vervolgens de werking van de app be-
paald, ook wel het “interaction design” genoemd.

UI & UX design
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Zelfs over duur-
zaamheid denken 
we na
Vervolgens hebben we de productlijn verder ontwikkeld. De stijl is cleaner en rustiger ge-
worden door meer gebruik te maken van de kleur wit, zonder dat deze de warme en chique 
uitstraling mist die bij TFD Floortile als corporate business hoort. De stalen swatches van de 
destijds nieuw uitgebrachte Pro-serie zijn in een vergelijkbare stijl ontworpen, echter dit keer 
met grijswaarden. Daarnaast is er duidelijk nagedacht over de gebruikte materialen en de 
kosten die full color drukwerk met zich meebrengen en de aanslag die dit heeft op het mi-
lieu. 

Zo is er een stijl ontstaan met de ‘look and feel’ die hoort bij TFD Floortile, maar met aan-
dacht voor duurzaamheid, milieu, budget en de praktische voorwaarden.
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de gespreksplek
BRANDING, GRAPHIC DESIGN, WEBSDESIGN
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Bernadet Schutten, oprichtster van De Gespreksplek, wist al wat zij wilde uitstralen met haar 
bedrijf, dat gespecialiseerd is in coaching en counseling. In één oogopslag moest duidelijk 
zijn wat De gespreksplek is.

Het ontwerp moest verder veel rust uitstralen door gebruik te maken van de kleuren wit en 
een specifieke kleur oranje. Samen met Bernadet hebben we intensief gewerkt aan het ont-
wikkelen van de identiteit van De gespreksplek door een passende grafische vormgeving te 
bedenken en de juiste (web)technische aspecten er bij te zoeken.
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Bernadet schutten
De gespreksplek

Het logo van De Gespreksplek laat subtiel de kern van het bedrijf zien. Door gebruik te ma-
ken van een silhouet met een speelse invalshoek komt er lucht in het ontwerp om zodoende 
een gevoel van vertrouwen en ruimte te creëren. Het silhouet komt in het concept vaker 
terug, bijvoorbeeld op het briefpapier.

Het visitekaartje heeft een persoonlijk en vertrouwelijke uitstraling meegekregen door er een 
foto van Bernadet op te plaatsen. De achterkant versterkt dit vertrouwelijke met een foto van 
een bankje in de natuur en de slogan “neem even de tijd en ga zitten.”

"Als u op zoek bent naar een webdesig-
ner die met u meedenkt, tegelijkertijd 
met nieuwe ideeen komt en net zo lang 
doorgaat tot u echt tevreden bent, 
dan bent u bij Studio oog appel op de 
juiste plek."
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Maatschappelijk 
verantwoord on-
dernemen. Zo den-
ken wij aan onze 
toekomst, die van 
jou en van onze 
kinderen.
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Een beter milieu  
begint bij jezelf
Studio oog appel houdt van de natuur en onze medemens. Reden genoeg om er zorgvuldig 
mee om te gaan. Dit is ook 1 van de criteria waar wij onze partners op uitzoeken. Drukkers 
die rekening houden met hoe bewust ze bezig zijn bijvoorbeeld.

Dus ook wijzelf denken bewust mee met onze klanten hoe we het milieu zo min mogelijk 
kunnen belasten. Denk bijvoorbeeld aan gebruikte materialen of zelfs kleuren. Het lijken wel-
licht kleine dingen maar bij een oplage van 20.000 stuks maak je écht wel verschil!

Maar wacht even..!

Dit zijn wij!

BEWUST
NATUURLIEFHEBBERS
TEGEN KINDERARBEID

DUURZAAM
SOCIAAL

BETROKKEN
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Mozenzi
BRANDING, GRAPHIC DESIGN
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Mozenzi is een revolutie binnen de wereld van mozaïek; traditioneel uitziende tegels kunnen 
worden beprint met elke gewenste afbeelding. Mozenzi staat op de markt als leverancier van 
luxeproducten. De splendeur van de producten vormde het uitgangspunt bij het ontwerpen 
van de productlijn van Mozenzi: innovatief en luxueus.

Het Mozenzi Magazine is strak vormgegeven met veelvuldig gebruik van wit om de produc-
ten zoveel mogelijk van het papier te laten springen. De gekozen papiersoort versterkt het 
luxueuze gevoel dat bij een revolutionair en innovatief product hoort.
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Om te laten zien hoe innovatief en revolutionair Mozenzi is binnen de wereld van mozaïek, 
hebben we het Mozenzi Development Lab bedacht, een informatief concept dat paral-
lel loopt aan Mozenzi. In de ontworpen brochure van het Mozenzi Development Lab staan 
de experimentele en kunstzinnige aspecten van het product centraal. Het ontstaan van de 
naam en het merk Mozenzi, het logo, de website en het bijzondere printproces worden dui-
delijk vormgegeven in deze brochure.

Be part of a  
revolution
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TOAP
BRANDING, GRAPHIC DESIGN
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Advies en  
productie
Toonen Advies en Productie focust zich voornamelijk op het gieten van cement vloeren 
op Malta. Voor Toap hebben we de huisstijl, visitekaartjes, het briefpapier en een brochure 
ontworpen. De wens was: simpel maar duidelijk. Het gehele concept is simpel en duidelijk, 
maar wel professioneel en met een knipoog vormgegeven. In de huisstijl zijn meerdere ver-
wijzingen gemaakt naar het productieproces van Toap.
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Beek warmtebeheer
BRANDING
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Alles voor uw 
warmte-  
voorziening!
Soms doe je alleen iets kleins.. Voor Beek Warmtebeheer was dat het logo. Deze is later ook 
op de bedrijfswagen en bedrijfskleding gekomen. Zo kan Pim tenminste voor de dag komen! 
Het logo is simpel en duidelijk. De vlam geeft direct aan in welke branche het bedrijf werk-
zaam is. Het logo straalt de kwaliteit uit waar ze voor staan. Simpel maar zeer herkenbaar.
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Jearnobyl
ILLUSTRATIES
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Laten we naar de 
stad gaan!
Voor Jearnobyl grafisch ontwerp is een serie steden geïllustreerd. Hierbij is een samenhan-
gende collectie gemaakt van verschillende stijlen. Een stad met ronde vormen die gericht is 
op natuur en welzijn van de planeet, en een meer industriële, rauwe en hoekige stad. Ben je 
zelf op zoek naar een mooie grafische illustratie? Klim in de telefoon en bel!
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Roelie koobs
BRANDING
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Office:

Telefoon:
E-mail:

Website:

Ziepseweg 97
6941 AX Didam
Netherlands

+31 (0) 6 2935 75 97
hallo@oog-appel.nl
www.oog-appel.nl
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