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ONTWERP

Uw doelstelling

vertalen wij 

naar een 

creatief concept

PRODUCTIE

Met de productie 

in eigen beheer 

wordt het concept 

werkelijkheid

WIJ BIEDEN:

LOGISTIEK

Met ons eigen vervoer 

transporteren wij 

zorgvuldig uw 

product naar de locatie

UITVOERING

Ons productie 

team plaatst en 

demonteert uw 

product

OPSLAG

Wij slaan uw

producten op in 

ons magazijn 

van 3.000m2

PLAAT     Hamerstraat 18     1021 JV Amsterdam     +31 20 632 66 78     info@plaatreklame.nl     www.plaatreklame.nl

EEN INDRUKWEKKENDE STAND VOOR TENTOONSTELLINGEN

UNIEKE DECOR ITEMS VOOR JE EVENT

EEN PARTNER DIE DE CREATIEVE CONCEPTEN VAN JOUW BUREAU REALISEERT

EEN KANTOORINRICHTING OP MAAT

EEN RETAILCONCEPT DAT WERKELIJKHEID WORDT

EEN POP-UP-STORE OPENEN

EEN ACTIVATIE EVENT ORGANISEREN

JE BEDRIJFSAUTO VOORZIEN VAN RECLAME

EEN PROMOTIE-AUTO...

Je wilt...

Je kunt bij 
ons terecht!



HISTORIE

In 1963 werd Plaat Reklame opgericht door Plaat Senior. Door in te springen op de behoefte van visuele 

communicatie was hij pionier op het gebied van rondrijdende reclame auto’s. Door heel Nederland 

stonden honderden wagens. Van F1 circuits tot op de hoek van de straat, heel het land was er bekend mee. Door wetgeving, 

vergunningen en parkeergelden was Plaat genoodzaakt zijn dienst aan te passen. Met de opgedane expertise van visuele 

communicatie is het bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is.

Wij creëren en produceren al ruim 50 jaar zeer gewaardeerde en kwalitatief hoogstaande live 

communicatie toepassingen.
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PLAAT IS INTERNATIONAAL ERKEND IN CREATIE, PRODUCTIE EN UITVOERING.

GESPECIALICEERD IN HET                                VAN UW MERK IDENTITEIT.

Op de volgende pagina’s tonen wij een kleine selectie

van gerealiseerde projecten uit ons portfolio.

visualiseren



VAN BRAINSTORM
TOT ONTWERP



Grote en kleine stands, afgestemd op uw 
doelstelling.
Wij zijn gespecialiseerd in op maat gemaakte 
hoogwaardige beurspresentaties, gericht op het behalen 
van uw doelstelling. PLAAT is een full service 
dienstverlener en ontzorgt u compleet. Van een 
creatief concept tot uitvoer, we hebben alle facetten 
onder één dak wat resulteert in directe 
communicatielijnen en efficiëntie. Vaste betrouwbare 
accountmanagers met expertise en 24/7 bereikbaarheid 
resulteren in lange termijn samenwerkingen.
Wilt u weten hoe u uw beursdeelname zo effectief 
mogelijk benut? Neem dan nu contact op met ons 
deskundig team.

STANDBOUW



Klant
Cisco Spark 
Beurs
Integrated Systems Europe
Locatie
Rai Amsterdam

Voor onze klant Cisco ontwikkelde wij 
in samenwerking met George P. 
Johnson, een eilandstand van 80m2, 
waarbij het bewegende plafond een 
ware eyecatcher was. Op de stand 
werden producten gepresenteerd, 
waaronder de nieuwe innovatie 
‘Sparkboard’ en een multimedia 
scherm voor teammeetings.Het 
plafond bestond uit 81 
onafhankelijk geschakelde LED bol-
len, die als creatief schouwspel van 
vormen en kleuren boven de stand 
bewogen. Cisco kon uit 20 program-
ma’s kiezen om het plafond qua kleur 
en beweging te laten variëren.



Klant
bpd 
Beurs
Provada
Locatie
Rai Amsterdam



Klant
Huawei
Beurs
Storage Expo
Locatie
Jaarbeurs Utrecht

Door PLAAT is voor de beurs Storage Expo een 
beursstand ontwikkeld waarbij de innovaties van Huawei, 
datacenters centraal stonden. De leidende rol in deze 
markt werd de slogan ‘leading new it’ benadrukt. Op 
begaande grond werden high-end producten 
gepresenteerd. Op de etage stond hospitality centraal 
waar medewerkers hun klanten en prospects konden 
ontvangen. Op het ronde LED scherm, boven de stand, 
werden de innovaties en bedrijfspresentaties vertoond.



Klant
Installerdirect 
Beurs
Elektrotechnik
Locatie
Messe Dortmund



Klant
Eigenhuis keuken groep 
Beurs
Bouwbeurs
Locatie
Jaarbeurs Utrecht



Klant
Wereldhave 
Beurs
Provada
Locatie
Rai Amsterdam

013



Uw imago wordt bevestigd in het interieur.
Een interieur op maat sluit aan bij uw marketingstrategie 
en zorgt voor een complete merk beleving. Bij PLAAT 
staat vakmanschap centraal. Op basis van onze kennis 
van de nieuwste materialen en de laatste trends en 
ontwikkelingen, hebben we voor uw interieur een 
doordachte oplossing. Daarbij is ook kennis van 
werksfeer, ergonomische aspecten en kleurbeleving van 
groot belang. Van concept tot realisatie, wij verzorgen het 
complete interieurtraject in eigen beheer. 
PLAAT verzorgd maatwerk interieuroplossingen voor o.a. 
restaurants en cafés, kantoren, retail, shop-in-shop en 
pop-up stores. 

INTERIEURBOUW



Klant
BALR
Project
Retail Interieur
Locatie
Amsterdam, Kalverstraat

Binnen een maand de deuren 
openen van de eerste BALR. 
winkel in de Kalverstraat 
Amsterdam. Dit project zijn wij 
aangegaan met BALR.
BALR. positioneert zich als een 
luxe lifestyle brand. Dit zie je 
overal in de winkel terugkomen.
PLAAT heeft alle op maat 
gemaakte meubels gerealiseerd: 
van de glazen kassa, product 
displays tot de leren poefen in de 
paskamer. De echte eyecatcher 
is de houten hoogglans witte 
hexagon muur.



Klant
JamJam Marketing 
Project
Zakelijk interieur
Locatie
Amsterdam

Het creatieve bureau JAMJAM Marketing, gespecialiseerd in fashion 
en lifestyle marketing, vond dat zij klaar waren voor een volgende 
stap met hun bureau. Hierbij stond herinrichten/professionaliseren 
van het kantoor centraal. JAMJAM Marketing heeft zelf het nieuwe 
kantoor op papier ontworpen en PLAAT heeft de ideeën uitgewerkt 
en gerealiseerd. Centraal in het kantoor staat een verhoogde vloer 
met een opzichzelfstaande achterwand en een hangende 
plafondkoof met verlichting. Om de open kantoorruimte op te 
splitsen zijn er twee L-vormige (productdisplays) banken met 
ingebouwde plantenbakken gemaakt, deze zijn afgewerkt met 
moderne witte tegels. Tot slot is er een tweede verhoogde vloer 
gemaakt om extra werkruimte te creëren. 



Klant
Cisco
Project
Kantoor
Locatie
Amsterdam



Klant
Maggi
Project
Kookstudio On Tour
Locatie
Roadshow



Klant
Canal
Project
Winkelinrichting
Locatie
Amsterdam



Decorbouw en styling voor een betoverende 
beleving.
Met onze decorbouw en eventstyling betoveren wij 
iedere locatie met de juiste beleving.
Wij bedenken haalbare  en creatieve oplossingen. 
Efficiënt gebruik van de juiste materialen, zorgt voor de 
maximale beleving. Van eye catcher tot compleet decor, 
van bedrijfsevent tot festival… onze werkplaats is tot alle 
producties in staat. In samenwerking met diverse 
marketing bureau’s worden campagnes bedacht en 
gerealiseerd. Naast de werkplaats verzorgt onze 
buitendienst middels eigen logistiek de op- en afbouw.

Bent u op zoek naar ervaren event-makers? 

EVENTS



Klant
ING 
Project
MVO Project
Locatie
Amsterdam, Westerliefde

Van onze klant ING kregen we de 
opdracht een event neer te zetten 
met een duurzame uitstraling. 
Dat decorconcept hebben we 
zeer serieus genomen met een 
complete tribune van gerecycled 
hout. Daarnaast zijn er kasten, 
lampen, statafels, barren en zelfs 
een complete magazijn stelling van 
16 meter breed en 5 meter hoog 
gerealiseerd. Dat alles gemaakt 
van gerecycled karton. 



Klant
KLM 
Project
Activatie item
Locatie
Amstelveen, KLM Hoofdkantoor

KLM heeft PLAAT gevraagd activatie items 
voor events te ontwikkelen en produceren. 
Uit een lijst van tien creatieve concepten 
heeft KLM gekozen voor een KLM 
branded mobiele koffiebar. De koffiebar 
wordt op diverse events van KLM ingezet 
als eyecatcher. Om zitplekken te creëren 
heeft PLAAT voor KLM branded zitzakken-
geproduceerd met de exacte KLM kleuren.



Klant
Deloitte. 
Project
Zakelijk event
Locatie
Amsterdam, De Hallen Studio’s

Voor dit zakelijke event van Deloitte 
heeft PLAAT decor eyecatchers 
gerealiseerd. Een strak witte pergola 
om de bar meer volume te geven. Een 
photobooth met event props zoals een 
hogehoed, stropdas, vlinderdas en 
leuke quotes. Een hoofdpodium en een 
sub-podium voorzien van strakke afwer-
kingen.



Klant
NGF 
Locatie
Badhoevendorp, The International Golfclub

PLAAT heeft in opdracht van de Nederlandse Golf Federatie een 
funpark gerealiseerd. Het funpark is meerdere keren per jaar 
ingezet op verschillende golfevents. PLAAT heeft tevens de 
complete uitvoer verzorgd bij deze events. Het funpark is een 
onderdeel van RAAK!, dit is een nieuwe juniorclub van de NGF. 
De juniorclub is opgezet in samenwerking met ING Private 
Banking, met het doel kinderen op een leuke en speelse manier 
kennis te laten maken met golf.

Fotograaf: Ronald Speijder



Klant
7UP 
Project
Activatie campagne
Locatie
Amsterdam

Deze promotiewagen is in samenwerking met Tosti Creative 
gerealiseerd. Het vraagstuk was om in een zeer kort 
tijdsbestek een geschikte promotiewagen te realiseren, in 
te richten en te branden naar de nieuwe 7UP Moijto drank. 
De activatie campagne was gericht op het activeren van 7UP 
Moijto, een nieuwe zomerdrank. Het werd een rijdend strand, 
met binnenin een warm tropisch klimaat, beachbar en DJ.

Fotograaf: Bete Photography



Klant
Adidas 
Project
Originals NMD party
Locatie
Amsterdam, Pakhuis West

In samenwerking met Fixers Group 
& JAMJAM Marketing heeft PLAAT 
het exterieur van deze Adidas 
originals schoenendoos 
geproduceerd. Ter introductie van 
de NMD_ sneaker hield Adidas 
een event waarbij de waarden van 
Adidas originals werden 
gecommuniceerd. Dit speciale 
event item was dé eyecatcher van 
het event, die zowel Adidas 
originals als de look and feel van 
NMD_ communiceerde.

Fotograaf: Nienke Stadig, 
JAMJAM Marketing



Klant
BALR.
Project
BALR. X Hardwell Launch
Locatie
Amsterdam, Mr. Porter

BALR. en Hardwell hebben met elkaar de ultieme 
DJ tas ontworpen. Hiervoor organiseerde BALR. een 
product launch event. PLAAT heeft in samenwerking 
met BALR. de branding van het event gerealiseerd. 
Van perswand tot productdisplays, waar de DJ tas op 
werd gepresenteerd.

Fotograaf: TK Photography
 



Klant
San Miguel 
Project
Activatie campagne
Locatie
Berlijn Hauptbahnhoff

In samenwerking met een marketingbureau heeft 
Plaat de stand geproduceerd. De stand was een 
onderdeel van een activatie campagne waar 
bezoekers van de Hauptbahnhoff te Berlijn aan 
konden deelnemen.



Klant
ALDA Events - Desperados
Project
Activatie campagne
Locatie
The Flying Dutch Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.

In opdracht van ALDA Events heeft PLAAT het Desperados 
activatiedecor gerealiseerd. De PartyStarters campagne van 
Desperados heeft zichtbaarheid gekregen tijdens het jaarlijkse 
festival The Flying Dutch. Een groep vrienden kon via een on-
line prijsvraag het Desperados VIP deck winnen. PLAAT heeft 
het decorconcept bedacht, geproduceerd en uitgevoerd.

Alda events en Desperados: activatie totaalconcept live en 
digitaal.

#the partystarter: de bezoekers konden een prive VIP deck 
winnen en CONTROLE HEBBEN OVER DE 
SHOWELEMENTEN TIJDENS DE SHOW.(CO2, CONFETTI, 
INFATABLES ETC..
DIT HEEFT GEZORGD VOOR EEN INCREASE AAN LIKES 
VAN 75.000 OP DE SOCIALS  VAN DESPERADOS.



Doordachte signing ontworpen, 
geproduceerd en gemonteerd door een 
vakkundig team.
De signing afdeling van PLAAT beschikt over een eigen 
ontwerp- en DTP studio met de modernste software en 
apparatuur. PLAAT helpt u uw bedrijf of winkel de 
juiste uitstraling te geven. Onze ontwerpers ontwikkelen 
doelgerichte autobelettering, gevelreklame, muurprints, 
displays, XL printwerk en veel meer. 
We verzorgen alle productie in huis en tevens beschikken 
wij over een technisch montage team welke de signing 
vakkundig aanbrengt. 
Bent u op zoek naar een partner met kennis van materie 
en welke met u meedenkt? 

SIGNING



Klant
ING 
Project
Koffie corner
Locatie
Amsterdam

ING wilde een nieuwe ontmoetingsplek c.q. koffie 
corner realiseren. Een plek voor korte besprekingen 
onder het genot van een kop koffie. Koffie halen doen ze 
uit een oude Citroen die wij via een nieuwe methode, 
car-dip, een nieuwe kleur hebben gegeven. Hierbij wordt 
een rubberlaag op de auto gespoten. Tevens uniek aan 
dit project is dat wij de auto op locatie hebben gespoten 
i.p.v. in een officiële spuitkamer.



Klant
De Telegraaf 
Project
Lancering nieuw platform
Locatie
Amsterdam

Sinds 1 mei 2017 heeft Telegraaf Media Groep een nieuw 
platform gelanceerd: Telegraaf VNDG. Het is een platform met 
unieke video content. Onderdeel van de lancering was een 
interne activatie, waarbij de grote trap bij de hoofdingang 
compleet werd beplakt met een Telegraaf VNDG ontwerp. Op 
deze manier werd het nieuwe platform gecommuniceerd naar 
zowel medewerkers als bezoekers van de Telegraaf Media 
Groep.



Klant
Nemo 
Project
Gevelreclame
Locatie
Amsterdam

NEMO is overgestapt naar een nieuwe 
huisstijl. Hierbij hoort uiteraard een 
nieuw logo. PLAAT heeft dit nieuwe logo 
mogen aanbrengen op het pand van 
NEMO. Het logo heeft een afmeting van 
3 x 4 meter. Hiervoor is een One-Way 
Vision folie gebruikt.



Klant
Cisco



Klant
J. Walter Thompson Amsterdam
Project
Cultuur Daar Geef Je Om.
Locatie
Diverse

In opdracht van J. Walter Thompson Amsterdam heeft PLAAT 
dit levensgrote signing bord met bloemen gerealiseerd. Het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zet dit bord 
in op verschillende activiteiten. Creatie door J. Walter Thompson 
Amsterdam en realisatie: bouw, transport, plaatsing en opslag 
door PLAAT



Disclaimer
Wij hebben met zorg aan de samenstelling van deze uitgave gewerkt. 
Aan de inhoud van deze publicatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.
Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Amsterdam, januari 2018                                                                                                                                      
PLAAT
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