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Even voorstellen
Wij willen u graag voorstellen aan Hagenaar Reclame bv;
een dynamisch reclame-productiebedrijf, gespecialiseerd in het
bedenken, ontwerpen en produceren van al uw tastbare reclameuitingen voor zowel binnen als buiten.
Hagenaar Reclame is al sinds 1980 actief in de reclameproductie en
heeft zich gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren en produceren
van projectgerichte en conceptmatige visuele reclame passend bij
uw budget. Wij denken op zowel creatief als financieel niveau met
u mee en hebben voor elk budget een perfect passende oplossing.
Daarbij gaan wij altijd voor het beste eindresultaat met de hoogste
kwaliteit!

Hagenaar Reclame werkt voor allerlei ondernemingen, groot
en klein. Er is geen tweede kans voor een eerste indruk, wij
zorgen er graag voor dat de eerste indruk van uw bedrijf of product perfect is zodat uw (toekomstige) klanten zich meteen
vertrouwd voelen. Wij hebben het hele traject van ontwerp tot montage in eigen beheer en nemen u daarmee alle zorg uit handen.
Uw in- en outstore (re)styling, wagenpark belettering en reclame uitingen kunt u aan ons toevertrouwen.
Daarnaast is Hagenaar Reclame marktleider op het gebied van
makelaarsborden, grootleverancier van spandoeken en stickers, en
ervaren met alle soorten drukwerk. Van beurswand tot gevelreclame
tot zeefdruk: Hagenaar Reclame maakt het!
De kracht van ons bedrijf is dat wij de machines hebben om alles zelf
te produceren. Zo hebben we de kwaliteit van de producten zelf in
handen, en kunnen wij wanneer het nodig is snel schakelen om direct
te kunnen leveren. Onze medewerkers hebben veel praktijkervaring
en volgen regelmatig trainingen. Zo blijven wij op de hoogte van de
laatste ontwikkelingen en kunnen we de nieuwste technieken succesvol toepassen.
In ons company profile treft u een uniek kijkje in ‘de keuken’ van
Hagenaar Reclame. Wij laten met gepaste trots zien wat wij doen en
willen u graag uitnodigen eens contact op te nemen om geïnspireerd
te raken met de mogelijkheden van onze producten en onze visie
voor uw bedrijf!

Adrie & Wilbert Hagenaar
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Neem snel een kijkje
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“Kunnen we niet” bestaat
niet! Alles kan en alles is

DE NIEUWE BUITENRECLAME

BINNENKANT DOOSLETTERS

KLAAR OM OP TE HANGEN

VERLICHTE WANDVISUALS MAKEN VAN DEZE SAAIE RUIMTE EEN ECHTE EYECATCHER

KANTINE RABOBANK

mogelijk!”

RESTYLING CROCS ENSCHEDE

Karin Kennedie, verkoop buitendienst
Sinds 1980 kun je al niet om Hagenaar
Reclame heen. De passie voor het vak en
de positieve sfeer binnen ons bedrijf zie je
terug in onze producten. Wij werken hier
allemaal voor en met elkaar, als een hecht
team. Niets is teveel en we hebben maar
één doel: blije en tevreden klanten.
Enthousiasme is mijn kracht: voor het
vak, het bedrijf, onze producten en natuurlijk naar onze klanten toe. Door te luisteren naar en mee te denken met de klant
komen wij altijd met een goed voorstel
waarin ideeën en wensen worden vervuld.
Mijn enthousiasme samen met de kwaliteit
van Hagenaar Reclame maakt dat wij
tevreden en terugkerende klanten hebben
met een goed gevoel over ons bedrijf. Een
relatie stopt dan ook niet na de oplevering,
ook na die tijd ben ik er graag voor mijn
klanten.
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HOLMATRO

Om een onopvallende wand een chique uitstraling te geven heeft deze klant
Hagenaar Reclame ingeschakeld. D.m.v. verlichte doekframes is het geheel omgetoverd tot een mooie ruimte! Alles in eigen huis.

KNALLENDE WANDPRESENTATIE

NOG EEN LAATSTE CONTROLE

EVEN EEN HOEKJE OM

“Wij hebben een aantal projecten
in onze winkels in Nederland laten
uitvoeren door Hagenaar Reclame.
De communicatie verliep soepel,
evenals de uitvoering van de verschillende projecten. Ook na de
oplevering van de diverse onderdelen is er nog regelmatig contact met
ons gezocht, dat geeft zeker ook een
stuk vertrouwen voor een volgende
opdracht.

Christine Gesquiere
Service Development Yves Rocher

KASSA YVES ROCHER

CROCS RESTYLING

Voor de restyling van de Crocs winkels heeft Hagenaar Reclame
gebruik gemaakt van nieuwe technieken zoals zeer dunne doosletters
voorzien van LED verlichting welke eenvoudig te onderhouden zijn. Hierdoor is de Crocs uitstraling sterk verbeterd en worden kosten bespaard.
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WIJ VERZORGEN ALLE RECLAME VOOR UW PROJECT

UITSTEKERS ZORGEN ERVOOR..

If you can dream it,
you can achieve it.

DAT UW LOGO GOED ZICHTBAAR..
Wilbert Hagenaar, projectleider

IS VANUIT ELKE HOEK!

SIGNING WINKELCENTRUM
Hagenaar Reclame is als partner van “Marktmeester” betrokken om
vele winkels te voorzien van Innovatieve lichtreclame. Ontwerp en
productie vinden in eigen huis plaats. Hierdoor ontstaan lichtreclames
met extra attentiewaarde.
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Ik werk inmiddels een aantal jaar fulltime bij Hagenaar Reclame en heb het erg
naar mijn zin. Met de kennis die ik tijdens
mijn studie werktuigbouwkunde heb
op gedaan kunnen we veel technische
problemen in huis oplossen. Denk aan
sterkteberekeningen voor lichtreclame
constructie of het voorbereiden van
plaatwerk voor licht- en gevelreclames.
Dankzij ons top team met jarenlange
ervaring en zeer brede productiemogelijkheden (uniek in Nederland), zijn
wij in staat projecten zeer snel en kwalitatief hoogstaand op te leveren. Voor een
ombouw van een winkel in één week bent
u dus bij ons aan het juiste adres!

ALLES IN KLEUR SPUITEN

“Bij Hagenaar Reclame staan
bedrijfswaarden als service
en kwaliteit bovenaan en
daar worden geen concessies
aan gedaan. En zoals je dat
mag verwachten van een echt
familiebedrijf werkt iedereen gezamenlijk mee aan het
behalen van het beste resultaat
voor de klant. ”

EIND MONTAGE

KLAAR VOOR TRANSPORT

MONTAGE OP LOCATIE

PROJECT MARKTMEESTER

David Rodgers
Woonsquare

DE EERSTE TEKENING

LICHTRECLAME MET KARAKTER

Hagenaar Reclame heeft eigen engineers
in huis die creatieve hoogstandjes vertalen
naar innovatieve onderscheidende lichtreclame met extra attentiewaarde.
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IN VORM GEFREESD BORD

EYECATCHER VAN FORMAAT

ONTWERP WINKEL INTERIEUR

CLOSE UP SPANDOEK

KEUKENHOF EYECATCHER

Om de uitstraling van de keukenhof te verbeteren is
de entree opvallend gerestyld. Door de Gevelreclame
qua ontwerp en uitvoering aan te passen aan de bestaande bebouwing is de entree als totaal omgevormd tot een
eyecatcher van formaat.

Wij
waren
direct
verkocht, binnen notime was de deal rond,
de afspraak ingepland
en de samenwerking
verzekerd.

WERKTEKENING

RAAMBELETTERING

OPENING WINKEL

VISUAL OP GROOT FORMAAT

Andre Schreuders, Eigenaar
Semper Excelsius Consulting-Group B.V.

“Het speciale van
Hagenaar Reclame
is dat we bijna alles in eigen huis
maken. Dat vindt
je niet snel ergens
anders.”
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Adrie Hagenaar, oprichter en eigenaar Hagenaar Reclame

Na werkzaam geweest te zijn als parttimer bij een reclameschilder, kreeg ik interesse in het reclamevak. Ik begon alleen (zonder personeel) halve dagen te
werken. Mijn eenmanszaak werd al snel een bloeiend bedrijf en binnen enkele
jaren werkten we met 4 man personeel.
Na 10 jaar gewerkt te hebben in een kleine loods besloot ik in 1990 een eigen
pand te kopen met 2000 m2 grond aan de Lelystraat om dit flink te verbouwen.
Zo groeide de zaak uit tot wat het nu is en werken er 10 enthousiaste medewerkers en bouwen we met elkaar aan Hagenaar Reclame.
Bij het starten van mijn bedrijf deed ik alles zelf: verkoop/calculatie/productie en montage. Sinds mijn zoon Wilbert in de zaak is gekomen is de
taakverdeling anders geworden. Op dit moment ben ik als leidinggevende
verantwoordelijk voor de productie en behandel ik de algemene zaken.

FREZEN VAN LETTERS

PAJAR CONCEPT STORE

Voor het snel groeiende merk Pajar is Hagenaar Reclame
de partner die Pajar van idee tot uitvoering heeft begeleid met het uitrollen van haar winkelconcept. Door onze efficiënte werkwijze werd de in- en outstore reclame van
deze Pajar store in no time gerealiseerd. De eerste winkel werd in 1 week opgeleverd.
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Of we vinden een weg,
of we maken er één

BELETTERING BEDRIJFSWAGENS

Kevin Franken, productiemedewerker

BRANDING GEMIVA WAGENPARK

Gemiva besteed veel aandacht aan de
branding van de organisatie. Om de
zichtbaarheid en uitstraling van Gemiva te vergroten is het wagenpark voorzien van een full-color wrap.

BEDRIJFSKLEDING

GEVELRECLAME IN STIJL

SPECIALE ZUIL MET DAKJE

Vanuit de industriële branche ben ik
bij Hagenaar Reclame terecht gekomen. Ik ben echt onder de indruk
geraakt van alle mogelijkheden en
machines binnen dit bedrijf. Letterlijk
alles waar een letter of afbeelding op
komt kunnen wij leveren. Door de grote
variatie van producten is iedere dag
een andere dag.

LANTARENPAALBORDEN

“De ontwerpers van Hagenaar Reclame denken actief mee bij iedere vraag
en de mensen die de opdrachten uitvoeren zijn heel
pragmatisch in hun werk.
Het is prettig werken met
een partner als Hagenaar
Reclame.”

SIGNING OP LOCATIE

BELETTERING BEDRIJFSWAGEN

DUBBELZIJDIGE SPANDOEKFRAMES

OOK OP HET DAK MOET DE RECLAME ER GOED OPZITTEN

Hans van Amstel,
Medewerker Gemiva-SVG Groep.

DE EERSTE STAP IS DE TEKENING

Mijn werkzaamheden in het bedrijf zijn
het aansturen van diverse machines,
zoals printers, plotters en freesmachines.
Het blijft indrukwekkend om de ontwikkelingen hierin te volgen, en met de
nieuwste technieken werken is een
mooie uitdaging.
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OP DE MILLIMETER

Alles in de reclame draait om detail. Net dat kleine beetje extra is
nodig om uw toekomstige klanten over de streep te trekken. Een
millimeter verschil kan al het verschil maken in een succesvol product of een afkeur. Wij werken dan ook zeer
secuur en dat zal gezien worden!
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“Werken met plezier
doe je hier”

EEN NIEUWE UITSTRALING

“MegaStores Den Haag
heeft meerdere malen
verschillende opdrachten
gegeven aan Hagenaar
Reclame. De samenwerking beschouwen wij als
plezierig, snel en betrouwbaar.”

MEGA SPANDOEK

RAAMVISUAL

RAAMVISUAL

Petra van Bohemen,
Promotiemanager, MegaStores
VISUAL OP GROOT FORMAAT MET GROTE IMPACT
INFORMATIE ZUIL

Tineke Hagenaar, administratie
Door mijn huwelijk in 1984 met Adrie
ben ik mede eigenaar geworden van
Hagenaar Reclame.
Vóór mijn huwelijk was ik al actief voor
de zaak en zorgde ik voor facturatie op
een schrijfmachine en deed ik al diverse
administratieve werkzaamheden. Door
de jaren heen pakte ik verschillende
werkzaamheden op, zoals de verzorging
van het interieur, de tuinen en steunde ik
mijn man waar ik kon. Ik werkte mee in
de afwerkingen van o.a. de zelfklevende
folies en was altijd flexibel inzetbaar.
Op dit moment ben administratief
medewerkster en draag ik zorg voor de
algehele administratie van ons bedrijf
en algemene zaken, wat ik met groot
plezier doe.
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NIEUWE LOOK WINKELKETEN SLAAPKENNER

De winkelketen
“Slaapkenner”
was toe aan een nieuwe uitstraling. Door het objectieve advies van Hagenaar Reclame samen met onze efficiënte
werkwijze zijn 20 filialen conform de gemaakte afspraken ruim op tijd opgeleverd.

LUXE UITSTEKER

GEVELPANEEL

LICHTBAKKEN

MEGASTORES NIEUWE KOERS

Om de nieuwe koers van Megastores kracht
bij te zetten heeft Hagenaar Reclame het
winkelcentrum in een nieuw jasje gestoken. Zowel binnen als buiten is er indrukwekkende reclame aangebracht
welke goed passen bij de nieuwe stijl.
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GEVELPANEEL

Na een vergelijking met
onze huidige leverancier
bleek dat Hagenaar Reclame
scherper was op de totale
aankleding van ons nieuwe
kantoor. Ook het bieden van
een totaalconcept op reclamegebied is een voordeel.
Alles onder 1 dak!

RAAMBELETTERING

STOEPBORD OP MAAT

PARKEREN IN STIJL

HET ONTWERP FINETUNEN

UNIEKE GEVELRECLAME MET EEN OPVALLEND KARAKTER

Bernard Lammers, verkoop buitendienst

Vroeg in mijn carrière kwam ik bij
Hagenaar Reclame terecht; een
bedrijf met een onbeperkt aantal
mogelijkheden binnen de signbranche. Voor Hagenaar Reclame
werk ik aan een uniek concept om
het vooral voor de klant makkelijker
te maken. Tussen Adrie en Wilbert
Hagenaar is er onuitputtelijke ervaring
en een zeer sterke basis zodat we met
zekerheid o.a. de makelaardij en vastgoedbranche perfect kunnen voorzien
van de juiste producten en ideeën.

Peter Griffioen,
Directeur Senior Actief / PPM Werkt

VRIJSTAAND SPANDOEKFRAME

COMPANANNY

Voor de bestaande en nieuwe fillialen van CompaNanny heeft Hagenaar
Reclame de gevelreclame verzorgd. Een geheel van brushed RVS freesletters en naamplaten zorgen voor een mooie uitstraling. Opgepast, dit valt op!
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“In de kern van
moeilijkheden schuilen
mogelijkheden”

Één van mijn persoonlijk streven is
altijd innovatieve én unieke producten
af te leveren waar de klant en ik dit
voor zijn/haar visie, nodig achten.
Wederzijds vertrouwen is daarvoor
essentieel.

GRAFISCH ONTWERP OP MAAT

Uw reclame uitstraling begint altijd met
een idee. Doordat wij met u meedenken
vertalen wij uw wensen naar een innovatief design. Hierdoor is het voor uw doelgroep nog duidelijker waarom ze
met u zaken moeten doen.

HUISSTIJLEN OP MAAT..

VOOR IEDERE KLANT..

NAAR EIGEN WENS!
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“Het beste resultaat,

CUSTOM VISITEKAARTJES

BELETTERING OP GROOT FORMAAT

BEDRUKTE PLATEN HALLMARK

HALLO LAAGJE INKT

FREESMACHINE DRUK BEZIG

daar gaan we voor!”

Annika Weststrate, designer
Het mooie van Hagenaar Reclame is
dat iedereen altijd bezig is met verbeteren en groeien. We houden elkaar
scherp en daardoor kunnen we steeds
betere service leveren aan de klant.
Dat is verfrissend en maakt dit werk
ook heel leuk.
Mijn kracht is dat ik goed luister en
meedenk over de wensen van de klant
en daardoor een ontwerp kan neerleggen waar wij en de klant heel blij
van worden.
Vaak heb je tussendoor spoedorders.
Daarvoor is een goede planning noodzakelijk om ieder product op tijd te
leveren. Ook dit hou ik scherp in de
gaten.
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MIXID VERGROTING NAAMSBEKENDHEID

Mixed Multimedia Ideas
was toe aan vergroting
van haar naamsbekendheid. Omdat de wagens van Mixed Multimedia Ideas dagelijks door het land rijden is gekozen voor een creatief ontwerp met toepassing van extra opvallende reclame folie.

BELETTERING FULL COLOR

EN OOK DE VOORZIJDE

VLAGGENMASTEN

Hagenaar Reclame heeft
ervoor gezorgd dat onze
wagens binnen de afgesproken termijn mooi
zijn beletterd en de service
was van het niveau dat wij
zelf ook nastreven!

DIRECT OP PLAAT PRINTEN OP ONZE OCE ARIZONA

Dick de Jong,
MIXID Multimedia Ideas

PRODUCTIE VAN LICHTBAKPLATEN

ALLES IN EIGEN HUIS

In ons pand te Sliedrecht vindt u werkelijk alles:
Ontwerpafdeling, plotters, spuiterij, lasserij, zeefdrukkerij,
freesafdeling, diverse printers, en ook deze flatbed printer. Hiermee drukken wij rechtstreeks op vele materialen.
Zoals deze reclame voor Gilette: Een scherp eindresultaat!
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EEN KLEINE GREEP UIT DE TUINBORDEN DIE WE GEMAAKT HEBBEN

Wij zijn erg tevreden
over Hagenaar Reclame.
Ze denken met je mee
over ideale promotionele
oplossingen. Ze leveren
kwaliteit af en komen afspraken na!

MONTAGE VAN EEN DOOSLETTER

CLOSE-UP SWINGLINE

IMPRESSIE VAN V-BORD

Dieuwertje Spil,
Marketing manager Makelaarsland
DE GEVELRECLAME VOOR Q-MAKELAARS
TUINBORD IN NATUURPARK

MARKTLEIDER IN MAKELAARSRECLAME
Doordat design en productie van makelaarsborden in eigen huis plaats vinden hebben wij een groot marktaandeel bereikt met een breed assortiment
makelaarsborden. Daarom kiezen veel makelaars voor Hagenaar Reclame.

STICKERS

DE FRAMES BUIGEN

HET ZEEFDRUKKEN VAN BORDEN

RAAMPRESENTATIE

MAKELAARSRECLAME

Wij zijn grootleverancier van makelaarsreclame. Van sticker
tot tuinbord, van v-bord tot gevelreclame: alles voor uw makelaarskantoor kunnen wij leveren. Alles in eigen pand geproduceerd!
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“Van hard werken
wordt je niet ziek”

BELETTERING POWERPACK

OPVALLENDE AGGREGAATSET

BEURSSTAND

DAT IS NOG EENS EEN SPANDOEK

SPANDOEKFRAME

NIEUWE BELETTERING VOOR DE BEDRIJFSWAGENS
Ad, productiemedewerker
Sinds begin 1983 ben ik al in dienst bij
Hagenaar Reclame. Mijn werkzaamheden zijn vooral in de werkplaats en
de montage. in de loop der tijd heb
ik veel ervaring en kennis op gedaan.
Dit komt goed van pas want het werk
is hier nooit een dag hetzelfde. We
maken steeds weer nieuwe producten
en we verbeteren de bestaande.

VRIJBUITER

Hagenaar Reclame levert al jaren alle in- en outdoorreclame voor de Vrijbuiter, zo
ook deze gigantische spandoeken. Geen klus te gek, zoals ook hier te zien werken
wij professioneel en veilig! Wat heeft u voor uitdaging voor ons?

MONTAGE VAN HET SPANDOEK

Soms maken we lange dagen, vooral
als je heel vroeg begint. Maar als je
plezier hebt in je werk dan heb je dat
niet in de gaten.

VEILIG WERKEN OP GROTE HOOGTE

VISUALS MAKEN DE SFEER

Hagenaar Reclame verzorgt
al ruim 5 jaar onze indoor
en outdoor signing van onze
stores in Gouda, Roermond
en Zaandam. Opdrachten
worden snel opgepakt en
professioneel uitgevoerd. De
communicatie verloopt altijd
soepel en helder en de prijs
kwaliteit verhouding is goed.

Dorien Bosker,
Marketingmedewerker Vrijbuiter

SPANDOEK BIJ DE INGANG

DIESEKO RESTYLING

Voor de restyling van het Dieseko wagenpark heeft Hagenaar
Reclame een mooie zwartwitprint toegepast op een felrode auto.
Het product knalt er vanaf en deze auto valt door zijn mooie uitstraling extra goed op!
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Ons
Machinepark

Printers | Epson SC 70-600

Snijmachines | Perfecta 130cm

Printers | Roland VS-640

Snijmachines | IDeal 4810

Zeefdruk | TIAD 345 x 145 cm

Applicator | BubbleFree Applicator

Bewerking | Cosign A300 frees / snijtafel
D.m.v. deze CNC frees en snijtafel op formaat 3x2mtr. kunnen wij een grote greep aan
plaatbewerkingen doen. Denk aan het in vorm frezen plaatmateriaal tot 3cm dik, of
het oscillerend snijden van REBOARD. Geef uw ontwerp een eigen vorm voor meer
opvalwaarde, bij ons kost dit niets extra!

Laminatoren | SEAL Base 54 & 62
Zeefdruk | Thieme 530

Canon Arizona 318-GL | Printer
D.m.v. deze vlakbed printer kunnen we rechtstreeks op allerlei plaatmaterialen tot
4,5cm dik printen. Van deur tot reclamebord: het gaat moeiteloos onder onze printer!
De toepassingen zijn eindeloos, van interieuraankleding tot displays. Deze printer
heeft ook witte inkt, wat prachtige resultaten geeft bij lichtbakken.
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Plotters | Roland CX-24

Metaalbewerking | Profielwals

Plotters | Zund M-1200

Metaalbewerking | Zaag & boorstraat

Metaalbewerking | Hydraulische buigpers

Lasapparatuur | Metaalbewerking
In onze constructiewerkplaats hebben wij de mogelijkheid om staal / rvs of aluminium
TIG en MIG/MAG te lassen. Zo maken wij bijvoorbeeld lichtreclames, zuilen of tuinborden
van a-z in eigen huis.

Metaalbewerking | Kantbank

Bewerking | Platenzaag Elcon 215

Spuiterij | Natlak installatie

Spuiterij | Elektrostatische installatie

Summa S2 T160 | Plotters
Met deze plotter bewerken wij al het zelfklevend materiaal wat vanaf rol uit onze
printers komt. Denk aan het contour snijden (kiss-cut) of het doorsnijden op maat van
stickers (through-cut). Ook losgesneden belettering als autobelettering wordt op deze
machine geproduceerd.
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WIJ VOOR U
In dit company profile heeft u veel inspiratie op kunnen
doen, maar we begrijpen best dat uw klus persoonlijke
aandacht vereist. We maken dan ook graag een afspraak
om eens door te nemen wat wij voor u kunnen betekenen.
Geen klus te klein, geen letter te groot voor Hagenaar
Reclame. Ook werk wat in deze brochure niet vermeld is
kunt u zeker bij ons aanvragen, want als Hagenaar het
niet kan, kan niemand het!

Uw Hagenaar Reclame team
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