
Als full-service internetbureau maken wij heldere 

corporate identities, moderne websites en webshops, 

interactieve applicaties, verhelderende animaties en 

succesvolle marketingcampagnes.

www.brancom.nl   -   info@brancom.nl   -   088 1900 999



Uw logo is een grafische uiting die met 

een merk-, dienst- of productnaam 

geassocieerd wordt. Uw logo kan bestaan 

uit uw bedrijfsnaam, een beeldmerk of een 

combinatie hiervan. 

Uw logo en uw huisstijl zijn de eerste 

visuele communicatieattributen voor uw 

(toekomstige) klanten. Het is van belang dat 

een logo herkenbaar & uniek is en past bij 

uw onderneming. 

Uw logo wordt altijd in vector ontwikkeld. Dit 

houd in dat het logo geschaald kan worden 

naar klein en groot formaat zonder daarbij 

enige kwaliteit van het logo te verliezen.

 Logo ontwerp

BioLab
research & solutions



Brancom is dé partij wanneer u nieuwe 

huisstijlelementen wilt laten maken. Wij 

ontwerpen altijd unieke en kwalitatieve 

huisstijlelementen welke aansluiten op uw 

onderneming en visie. Een huisstijl bevat 

eenduidige communicatie en dient eenvoudig 

te herkennen zijn.

Bij huisstijlelementen kunt u denken aan;

Visitekaartjes, briefpapier, flyers, brochures, 

leaflets, tijdschriften,  nieuwsbrieven, 

mappen, enveloppen, cd’s en dvd’s, 

banners, advertenties, (wens)kaarten,  

betaalkaarten, usb sticks, pennen, 

relatiegeschenken en nog veel meer... 

 Huisstijl ontwerp



Uw website is de online representatie van uw bedrijf. Om 

te kunnen concurreren in de hedendaagse nieuwe media 

is alleen het bezitten van een website niet genoeg. Om 

uw online business doelen te behalen zijn tegenwoordig 

meer disciplines van belang. Denk hierbij aan experience 

design, contentstrategie, usability, zoekmachine 

optimalisatie  en conversie  zijn belangrijk om in acht te 

nemen wanneer u zich online profileert. 

Nu meer en meer mensen wennen aan het surfen op 

internet via de smartphone en tablet, is responsive 

design niet meer weg te denken. Responsive design 

zorgt ervoor dat uw website op alle apparaten 

(desktops, tablets, smartphones) perfect wordt 

weergegeven.

 Website ontwikkeling



 Webshop ontwikkeling

Een webshop is de online winkel van een 

bedrijf. Webshops worden altijd gebouwd 

in een specifiek systeem. Hiermee heeft 

de beheerder van de webshop alles zelf 

in de hand. Een webshop richt zich op het 

genereren van conversie via het internet. 

Een webshop geeft productoverzichten, biedt 

een profiel voor de gebruiker en heeft een 

geautomatiseerd factuur- en betaalproces. 

Het CMS (Content Management System) is 

het systeem achter een webshop waardoor 

beheerders gemakkelijk content kunnen 

toevoegen of bepaalde instellingen aan 

kunnen passen.



Door jarenlange ervaring in uiteenlopende branches heeft Brancom ruime ervaring op het gebied van maatwerksoftware 

op het web. Of u nu op zoek bent naar een webapplicatie of een ouderwetse desktop applicatie. Al deze (en meer) 

opties behoren tot de mogelijkheden. Met een luisterend oor denken wij mee over uw uitdagingen en realiseren wij 

kwalitatieve software oplossingen.

 Webbased applicaties



Een mobiele applicatie geschikt voor iOS en Android waarin ieder concept kan worden 

gerealiseerd. Apps zijn in het leven geroepen om het de gebruiker makkelijker of leuker te 

maken. Ze kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden om snel informatie te raadplegen. Inhoudelijk 

kunnen apps variëren van sport-, weer- of nieuwsapplicaties tot toepassingen met betrekking 

tot internetbankieren, amusement, boeken, fotografie, koken, muziek, lifestyle, onderwijs, 

routenavigatie, spelletjes, het bedrijfsleven en vele andere onderwerpen.

 Mobiele applicaties





 Bedrijfsanimaties

Bij Brancom maken we korte 2D of 3D animatie video’s van rond de 75 seconden die uw 

product, intern beleid of concept helder uitleggen. De meest ingewikkelde, specialistische, 

of onduidelijke onderwerpen vertalen we door naar eenvoudige, duidelijk communicerende 

animaties die écht iedereen kan begrijpen! Hierbij maken wij eerst een storyboard in 

overeenstemming met de opdrachtgever zodat het verhaal in de animatie voldoet aan de 

wensen en behoeften. Vervolgens wordt de stijl van de illustratie ontworpen alvorens alle 

elementen worden gecreëerd. Vervolgens worden de illustraties omgezet tot een animatie. 

Hierbij zal een voice-over worden toegevoegd en eventuele omgevingsgeluiden. De animatie 

kan in meerdere talen worden opgeleverd.

 Bedrijfsfilms

Elke producent van bedrijfsfilms zal beginnen met de vraag: wat wilt u bereiken met een 

bedrijfsfilm? Het promoten van uw bedrijf, product of dienst, uw naamsbekendheid vergroten  

of uw doelgroep informeren over laatste ontwikkelingen? Allemaal verschillende doelstellingen 

die een andere aanpak vereisen bij de productie van een bedrijfsfilm. Internetbureau Brancom 

kan voor elk type bedrijfsfilm de gehele productie realiseren.



 Socialmedia
 

Social Media moet waarde toevoegen voor de 

gebruikers. Social Media welke ingezet kunnen 

worden zijn onder andere: Facebook, Twitter, 

LinkedIn, Youtube, Google Plus en Pinterest. Hierbij is 

het belangrijk geen statische content op social media 

te plaatsen, het is belangrijk om de gebruiker uit te 

nodigen om de interactie aan te gaan.

 

 Internetmarketing
 

Om meer gerichte bezoekers op uw website te krijgen 

kunt u Brancom Internetbureau inzetten voor uw 

internet marketing. Dankzij onze expertise in de 

online marketingwereld kunnen wij u adviseren op het 

gebied van  zoekmachines, advertenties, e-mails en 

veel andere vormen van online marketing.



 Website, Webshop of Socialmedia scan

Bij een scan bekijken wij verschillende elementen op de website zelf en daaromheen. 

Brancom bekijkt wat er qua optimalisatie mogelijk is binnen de gehele website, webshop 

of applicatie. De programmering van uw website heeft invloed op de snelheid waarmee de 

website laadt. Door bepaalde programmering te verkorten of te combineren kunnen wij u 

helpen om de website sneller te laten draaien. 

Vandaag de dag kunt u als bedrijf niet 

langer zonder SEO. Wij scannen uw 

website op het gebied van SEO om te 

oordelen of er verbeterpunten kunnen 

worden doorgevoerd. 

Interesse in een gratis website scan? 

Neem contact met ons op!



Interesse in een of meerdere diensten? Neem vrijblijvend contact met ons op en 

schuif aan bij ons aan tafel voor een goede kop koffie. Wij luisteren graag naar uw 

probleemstellingen en geven met plezier gratis advies.

E-mail: info@brancom.nl

Internet: www.brancom.nl

Bezoekadres

Stockholm 31a

2993 LM Barendrecht

Telefoon: +31 (0)88 19 00 999

IBAN: NL57ABNA0479025207


