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Enkele jaren
geleden startten
wemet 27 on the
road

Enkele jaren geleden startten we
met "27 On The Road", een
online covergroep actief op
YouTube.

We staken hedendaagse pop
nummers in een nieuw jasje en
werkten met verschillende
gastzangers. "27On The Road"
groeide net zoals onze passie voor
de digitalewereld.

We verdiepten ons in
audiovisuele technieken en
geleidelijk aan verbreedden we
onze horizon naar het inblikken
van projecten voor bedrijven,
artiesten en evenementen. Zo
werd Studio 27 geboren.

Een jong, dynamisch en
audiovisueel agency uit de
kempen. Transparantie, passie en
kwaliteit, met deze drie
kernwaarden gaat ons team vol
jong geweld elke dag aan te
slag.

Eenkortegeschiedenisles
27On the road

Persoonlijk

Efficiënt

Transparant

Betrouwbaar

Gepassioneerd
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Drie doelen&
Detoolbox

Net zoals iemand diemet zijn handen
werkt, hebbenwij ook een
gereedschapskist. Al ziet de onze er
een beetje anders uit…We splitsen
hem op in 3 delen; Content creatie,
Webdesign en Strategy &Ads

Ons creatief team gaat aan de
slag met foto, video, 360° en
audio. Dit zijn hun tools voor het
maken van frisse content.

Dit is natuurlijk allemaalmooimaar, je
nieuwe contentmoet ook gezien
worden. Samenmet u denkenweeen
strategie uit die perfect bij je bedrijf
past.

Aan de hand van grafisch ontwerp
en websites die écht werken, pakken
we je content helemaal in. Hoe
brengen we dit cadeau dan
uiteindelijk tot bij je potentiële
klanten? Met een sterke marketing
strategie.

Onze gereedschapskist

Waarom deze toolbox?

Wat doen jullie nu eigenlijk? Een vraag die regelmatig onze
richtingwordt uitgestuurd. Het antwoord?Wel, er zijn er drie.

Doelen

Onze studiowerkt altijd graag in functie van u, de klant. Zo
hebbenwe drie doelen opgemaakt die u bedrijf samenmet
ons kan bereiken.
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Zet jezelf op de
kaart

Boost je
verkoop

Bouween sterk
team

Bedrijfsvideo -en foto

Websites die leven

Socialmedia

Bovenaan inGoogle

360° virtuele tour

Reclamevideo -en foto

Online adverteren

Meten isweten

E-mailswerken nog

Vavaturevideo -en foto

Online recrutering campage

Employer branding



Marketing
Hoegaat Studio 27 tewerk?

Persoonlijk contact is de bron van alleswat
wedoen.Het is hetwondermiddel dat de
Studio 27motor doet draaien.
Webeginnenmeteen goeie babbel. Zo komen
we tewetenwat
jouwvisie,missie en doelen zijn.

Na de kennismaking gaanweaande slag
met het uitdenken van eenplan opmaat.Met
een combinatie van foto, video en design stellen
weeen concrete contentplanning en offerte
op.

Deze prachtige nieuwe contentmoet
natuurlijk ook ingepakt en gezienworden.We
bedenken een creatieve huisstijl ende juiste
kanalen voor jouwbedrijf.

Ready?Action! Het 27proces gaat van start!
Na het uitdenken van een strategie voeren
wedeze ook uit. Klaar, toch?Niets isminder
waar, jouwstrategie is een blijvend proces.

Transparantie staat centraal,weet u nog?
Samenmet u overlopenwe regelmatig de
resultaten en statistieken van uwcampagnes.
Na het grondig opvolgen en evalueren sturen
we telkens uwstrategie bij. Het
eindresultaat?Het bereiken van (één van)
onze doelen.

Zin in een gratis audit van30minuten? Laat
ons gerust ietsweten!

Vanplannaareenmarketingstrategie

Debeste kanalen omuw
doel te bereiken
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LinkedIn

LinkedIn is zowel organisch
als op vlak van advertenteis
het kanaal van2021-22.We
zeggen altijd: "Niet iedereen

zit op LinkedIn,maar
iedereen die op LinkedIn zit,

staatwel open voor
mogelijkheden

Facebook& Instagram
Groot en specifiek. Facebook
en Instagrambeschikken

over enormveel data. Zo kan
jemet een beperkt budget
een grote en specifieke
doelgroep bereiken.

Bouweennetwerk van
nieuwe volgers uit.

Google Ads
een kanaal voormensen die

écht
op zoek zijn naar je product of

service.

Google is demanier omnieuwe
dingen te leren en informatie op
te zoeken. Zorg ervoor dat jouw
bedrijf een antwoord heeft op
de juiste vragen enbovenaan

verschijnt.



Wiezijnwe
Onsbangelijk team

Behind the scenes
Dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Achter elk sterkmerk of bedrijf staat een hardwerkend
team vol passie. Neemhier een kijkje achter de schermen en ontmoet ons bangelijk team
vol creativiteit, goesting en jong geweld.

Klaas Vanhove
Web developer

Klaas is onze designer.
Hij zorgt voor alles dat
te maken heeft met de
uitstraling van uw
bedrijf. Webdesign en
grafisch ontwerp zijn
voor hemdagelijkse
kost.

Vincent Verleije
Creative director

Onze alleskunner.
Vincent is samen met
Wout de oprichter van
Studio 27. Hij kan bijna
alles en helpt duswaar
nodig. het liefst van al
staat hij in contactmet
u, onze klant.

Wout Goos
Creative director

Wout is Vincent zijn
partner in crime,
samen richtten ze
Studio 27 op. Hij zorgt
ervoor dat op de
werkvloer alles van
een leien dakje blijft
lopen.

Doriano de Feudis
Content creator

Doriano, Dori voor de
vrienden, is één van
onze cameramannen.
Je zult hem vaak zien
verschijnen op shoots.
Zijn nieuwste
obsessie? Hetmaken
van 3D animaties.

Yoran Bellens
Content creator

Yoran is onze creative
mastermind. Hij werkt
het bestewanneer hij
helemaal los kan gaan.
Samen met Doriano is
hij één van onze
cameramannen.

Ruud Oomen
Project manager

Ruud staat in voor
onze communicatie.
Zijn gsm is dan ook zijn
geheime wapen. Een
leuk weetje? Hij was
directeur op Vincent en
Wout hun oude school.

Daan Proost
Marketing specialist

Daan is onze
marketing man. Hij
denkt na over hoe je
jouw doelgroep het
best bereikt en
activeert. Dit allemaal
via online adverenties
en zijn scherpe pen.
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Samenbouwenweaan een strategie
die perfect jou past. Onze troef?
Efficiëntie, transparantie en kwaliteit.

Werk enplezier gaanbij
ons hand in hand.



”

Nancy Van Dun

Met deze klanten
zijnw ”

Videoclip ‘Bad guy’

De sint is in het land!

Tinne Oltmans

"Sympathiekemannendie
heel goedwetenwat ze

willen en hoe dit te vertalen
in een combinatie van
muziek&beeld."

"Wederomhartelijk dank voor jullie
diensten. De reacties blijven komen, echt
leuk.Een betere PR kan je gewoonniet

wensen voor een school."

Denken op lange
termijn

e on the road

Was het een fijne samenwerking? Dan gaan we
graag een lange termijn relatie aan. We willen
steeds het beste voor onze klanten. We gaan
proactief te werk en komen zelf met nieuwe
ideeën.

Onze klanten
Metwie zijnwe ‘on the road?’
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360° tour Beiaard

Stad Hoogstraten

"Helemaal super! Vanaf de eerste
afgeleverde video zat de kwaliteit
volledig in de juiste richting. Een

prachtig resultaat!"

En nog veel meer...



Projecten
Cases die eruit springen

Coöperatie Hoogstraten organiseert in 2022 het International Strawberry congress.
Hiervoor lancerenwe eenonline streamingplatform métwebshop waarbij
wetenschappers, telers en andere geïnteresseerden over heel dewereld live kunnen
volgen wat er verkondigdwordt.

Reclamevideo
Cartamundi

Nog in ons aresenaal? Animaties! Voor
Cartamundimaaktenwe een clip over deze Tally
Ho speelkaarten.

Breng je product op een toffemanier in de kijker.
Dit kan niet enkel aan de hand van animaties,
maar ook video’s of kwaliteitsvolle foto’s.

Bedrijfsvideo
Matheussenbos& tuin

Ons creatief teamgaat efficiënt tewerk. Hierdoor
kunnenwe veel beelden voor verschillenden
doeleinden gebruiken.

Hoe stellenwe jouwbedrijf voor?Met een leuke video
die dewerksfeer perfect overbrengt!

360° tour
VTISpijker

Voor VTI Spijker in Hoogstratenmaakten
we aan de hand van een 360° tour een
virtuele opendeurdag. Zo konden de
toekomstige leerlingen de gangen
bewandelen nog voor de eerste
schooldag. Toen het dan eindelijk zover
was,was geen enkele uithoek van de
school hen nog vreemd.

Muziekvideo
JanSmit

Jan Smit bracht een tijd geleden zijn
nieuwnummer ‘Zolang Je Bij MeBent
uit’.

We reisden af naar Zwolle, Nederland
om samenmet Jan een leuke videoclip in
elkaar te knutselen.We kennen het
nummer ondertussen zelfs al bijna
vanbuiten!
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Midnight
Blue

#171e46

Dim Grey

#5b617c

White

#ffffff

Royal
Blue

#4963fa

Wie is Studio 27?
Onze eigen
uitstraling

Het logo

Elke product of bedrijf heeft een logo. Het is iets
herkenbaars waar mensen je mee assosciëren.

Maar waar komt dat van ons vandaan? Het is niet zomaar
iets willekeurig. Het is een doordacht, artistiek stukje
design.

Het begon allemaal als 27 on the road, weet je nog? De
coverband die uitgroeide tot onze studio? De 27 in de bol
beeldt een weg uit die oneindig blijft doorlopen. Dit sluit
ook mooi aan bij hoe we te werk gaan. Onze projecten
zijn oneindige processen die voortdurend geoptimaliseerd
worden.

Onze kleuren
Kleuren zijn cruciaal bij een huisstijl. Ze
bepalen de uitstraling van je bedrijf en
geven ook een eerste indruk.

Midnight Blue staat
voor diepte,
deskundigheid en
stabiliteit. Daarnaast
ook kennis,
kracht, integriteit en
ernst.

Dit is onze donkere
kleur. We gebruiken
hem ook voor
hoofdtitels en ons
logo.

Royal Blue is onze
accent kleur. Deze
gebruiken we om
bepaalde woorden te
laten opvallen. Dit heb
je waarschijnlijk
doorheen deze folder al
wel gemerkt!

Wit staat voor
zuiverheid en nieuwe
beginnen. We
gebruiken dit voor
tekstvakken en als
achtergrond voor foto's.

Het is rustgevend voor
de ogen. Pas wel op dat
je er niet teveel van
gebruikt, dat kan
overweldigend zijn!

Dim grey is een
mengeling tussen grijs
en lichtblauw en past
dus perfect bij onze
andere tinten blauw.

We gebruiken het voor
tussentitels of zelfs voor
onze alinea's.

Wij kozen voor blauw

Blauw kan staan voor rust. Het geeft
kalmerend effect. Ook straalt het
vertrouwen en professionaliteit uit.

Blauw is ook verkoelend van aard en
helpt bij evenwicht en zelfexpressie.
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Wijmaken, jij inspireert

Midnight
Blue

#171e46

Dim Grey

#5b617c

White

#ffffff

Royal
Blue

#4963fa

Wie is Studio 27?
Onze eigen
uitstraling

Het logo

Elke product of bedrijf heeft een logo. Het is iets
herkenbaars waar mensen je mee assosciëren.

Maar waar komt dat van ons vandaan? Het is niet zomaar
iets willekeurig. Het is een doordacht, artistiek stukje
design.

Het begon allemaal als 27 on the road, weet je nog? De
coverband die uitgroeide tot onze studio? De 27 in de bol
beeldt een weg uit die oneindig blijft doorlopen. Dit sluit
ook mooi aan bij hoe we te werk gaan. Onze projecten
zijn oneindige processen die voortdurend geoptimaliseerd
worden.

Onze kleuren
Kleuren zijn cruciaal bij een huisstijl. Ze
bepalen de uitstraling van je bedrijf en
geven ook een eerste indruk.

Midnight Blue staat
voor diepte,
deskundigheid en
stabiliteit. Daarnaast
ook kennis,
kracht, integriteit en
ernst.

Dit is onze donkere
kleur. We gebruiken
hem ook voor
hoofdtitels en ons
logo.

Royal Blue is onze
accent kleur. Deze
gebruiken we om
bepaalde woorden te
laten opvallen. Dit heb
je waarschijnlijk
doorheen deze folder al
wel gemerkt!

Wit staat voor
zuiverheid en nieuwe
beginnen. We
gebruiken dit voor
tekstvakken en als
achtergrond voor foto's.

Het is rustgevend voor
de ogen. Pas wel op dat
je er niet teveel van
gebruikt, dat kan
overweldigend zijn!

Dim grey is een
mengeling tussen grijs
en lichtblauw en past
dus perfect bij onze
andere tinten blauw.

We gebruiken het voor
tussentitels of zelfs voor
onze alinea's.

Wij kozen voor blauw

Blauw kan staan voor rust. Het geeft
kalmerend effect. Ook straalt het
vertrouwen en professionaliteit uit.

Blauw is ook verkoelend van aard en
helpt bij evenwicht en zelfexpressie.

019018

Wijmaken, jij inspireert



Marketing
Transparante data

Installeren, verzamelen en analyseren

Het is belangrijk dat u tijdens uw camapgne
gegevens verzameld. Zoweet u precieswat er
allemaal op uwwebsite en platformen gebeurd.

Op het einde van demaand overlopenwe aan de
hand van een korte video samenmet u de
statistieken. Zoweet u exactwaar uwgeld naartoe
gaat enwat het oplevert.

We gaan tewerkmet Google Tagmanager,
Analytics en data studio om alles duidelijk weer te
geven.

Bekijk hier één van onze gemakkelijk opgestelde
data rapporten.
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Data, data ennogeens data:
Meten isweten



Brand
book
2021
Zo, we zijn al weer aan het eind van onze
uitleg. Heel erg bedankt voor het lezen
van deeerste versie van het Studio 27
brand book. Ben je benieuwd naarmeer?
Ga dan zeker eens een kijkje nemen op
onzewebsite of stuur ons een berichtje.

Onze deur staat altijd open voor vragen of
opmerkingen. Ook ben je altijd welkom op
ons kantoor. De koffie staat al klaar…

Merksplassesteenweg 97 b16, 2310 Rijkevorsel

Vincent@Studio27.be

+32 479 44 09 75


