
huisstijlportfolio
selectie van een aantal projecten



Ontdek Schiedam campagne  
Opdrachtgever: gemeente Schiedam  
en het Toeristisch Platform
Werkzaamheden: conceptontwikkeling, ontwerp 
logo en huisstijl, art-direction fotografie, bedenken 
producten, vormgeving diverse uitingen
www.ontdekschiedam.nu



Jenvermuseum  
Opdrachtgever: Jenevermuseum, Schiedam
Werkzaamheden: conceptontwikkeling,  
art-direction fotografie, huisstijlbewaking,  
bedenken producten, vormgeving diverse uitingen

ORIGINAL SINGLE MALT GENEVER

OLD SCHIEDAM



Open monumentendag   
Opdrachtgever: gemeente Schiedam 
Werkzaamheden: ontwerp basistramien,  
vormgeving gids, coördinatie productie

Open Monumentendagen

zaterdag en zondag 
13 en 14 september 2008
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Zomerbeat in de city   
Opdrachtgever: Stichting Kicky
Werkzaamheden: conceptontwikkeling, ontwerp  
basisstramien, fotografiestyling model en cocktails,  
vormgeving alle communicatieuitingen, coördinatie productie



NBD/Biblion   
Opdrachtgever: NBD/Biblion 
Werkzaamheden: ontwerp logo en huisstijl,  
vormgeving diverse folders en catalogi, huisstijl- 
bewaking interne productie, fotografiestyling



Meldpunt Bezorgd?
Opdrachtgever: gemeente Delft en Stichting Kwadraad
Werkzaamheden: conceptontwikkeling en naamgeving, 
ontwerp logo en huisstijl, vormgeving diverse folders, 
posters en website, fotografiestyling, coördinatie  
productie, vormgeving folders ‘Stop huiselijk geweld’
www.meldpuntbezorgd.nl 0900 - 040 040 5

www.meldpuntbezorgd.nl

brochure2007  12-10-2007  13:07  Pagina 1



Marhaba Maroc!    
Opdrachtgever: gemeente Schiedam,  
Stichting Kunstalliantie 
Werkzaamheden: conceptontwikkeling en naamgeving, 
ontwerp logo en huisstijl, fotografiestyling,  
vormgeving diverse uitingen, coördinatie productie



Growing Hats  
Opdrachtgever: Stichting Hoedenplatform 
Werkzaamheden: conceptontwikkeling, art-direction,  
eindredactie, vormgeving, coördinatie productie



Gemeente Schiedam 
Opdrachtgever: gemeente Schiedam
Werkzaamheden: advisering diverse publieksuitingen, 
conceptontwikkeling personeelsblad, vormgeving 
diverse uitingen, coördinatie productie 



Diverse websites
www.ontdekschiedam.nu: conceptontwikkeling, naamgeving, art-direction, vormgeving, programmering
www.mealsandmore.nl: conceptontwikkeling, art-direction, vormgeving, programmering
www.unicoz.nl: conceptontwikkeling, art-direction, vormgeving, programmering
www.vernetianrelais: concept, art-direction, ontwerp, vormgeving, programmering
www.materialworld.nl: conceptontwikkeling, naamgeving, art-direction, vormgeving, programmering
www.littlecompany.nl: ontwerp, vormgeving, programmering



Meer informatie? 
Neem contact op met Marinda Verhoeven. 
Mail naar marinda@300procent.nl  of bel met 010 - 246 76 00. 

Deze  portfolio geeft een beeld van een aantal projecten waarbij 300procent 
het totale gezicht bepaald heeft. Wij werken graag persoonlijk samen met 
opdrachtgevers om de boodschap zo helder mogelijk over te kunnen brengen. 
Omdat we al meedenken bij het concept, zijn de producten die we maken  
heel divers: van flyers, naar logo’s, naar catalogi, naar boeken, naar bedrijfs-
presentaties en websites. Een goede communicatieoplossing is een optelsom 
van verschillende disciplines. Daarom werkt 300procent veel samen met  
specialisten op andere gebieden. Een verfrissende blik op heldere  
communicatie gericht op diegenen die het uiteindelijk moeten gebruiken  
en begrijpen, staat bij ons voorop. 

300procent werkte onder andere voor:
basisschool de Floriant, basisschool De Horizon, basisschool de Oostwijzer, 
basisschool De Regenboog, Custos, Comité Open Monumentendag Schiedam, 
Dorgelo printing & packaging intelligence, gemeente Delft, gemeente  
Den Haag, gemeente Halderberge, gemeente Schiedam, Hoedenplatform,  
InnerVisie, IT Resource Company, Jenevermuseum, Meldpunt Bezorgd?,  
Ministerie OCW, Morphis, NBD/Biblion, Ontdekschiedam.nu, Rotterdam 
Festivals, Stichting Evenementen Promotie Schiedam, Stichting Katholiek 
Onderwijs Zoetermeer, Stichting Promotie Podiumkunsten, Stichting Welzijn 
Schiedam, Vrije Universiteit, Stichting Wonen met Kunst, THL Advocaten,  
TPO Studios, Uitgeverij Acco, Vereniging Vrienden Stedelijk Museum  
Schiedam, Zomerbeat in de City. 

ook een merk van het Communicatiewarenhuis w


