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KENNISMAKEN MET DESIGNSTAR
Wie zijn wij en wat kunnen we voor ú
betekenen?
Designstar is dé partner voor de groene
sector op het gebied van communicatie
en POS materialen. Wij zorgen ervoor dat
uw product de aandacht krijgt die het
verdient.
Dit kan door middel van een mooi etiket,
een sprekende potcover of een handige
draagband. Ook voor het ontwikkelen van
een compleet concept of een nieuwe
huisstijl bent u bij ons aan het juiste adres.

Alles wat wij maken is maatwerk, afgestemd
op uw wensen en behoeftes. Met een dosis
pittige input van onze ervaren vormgevers.
Designstar is ‘opgegroeid’ met haar voeten in
de Boskoopse veengrond. Hierdoor kennen
we de sector door en door, weten we wat
er speelt en kunnen we ook daadwerkelijk
praktisch met u meedenken.
Niet voor niets zijn ontzorgen, flexibiliteit en
proactief handelen veel gehoorde termen
binnen én buiten ons bedrijf.

VERANTWOORD ONDERNEMEN
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Maatschappelijk verantwoord
ondernemen is een steeds
actueler begrip, waar niet
alleen binnen onze branche
veel over gesproken wordt.
Iedereen kan zijn of haar steentje
bijdragen en ook wij nemen graag onze
verantwoordelijkheid. Door duurzaam te
ondernemen, houden wij rekening met mens
en milieu.

maximale benutting van de drukvellen, om
materiaalverlies tegen te gaan. De stukjes
materiaal die er toch nog afgesneden
worden, worden gerecycled.

Dit begint al bij onze accountmanagers;
zij proberen zoveel mogelijk afspraken
te combineren om minder kilometers te
hoeven maken. Onze vormgevers houden
met de ontwerpen rekening met de

Door maatschappelijk verantwoord te
ondernemen, zorgen wij niet alleen voor
groene cijfers, maar ook voor groei en bloei
op onze planeet. Zowel op milieuvriendelijk,
als maatschappelijk gebied.

Designstar maakt gebruik van moderne
drukpersen en technologieën die een zo klein
mogelijke ecologische footprint achterlaten.
Ook werken wij intensief samen met
verschillende sociale werkplaatsen.

D E S I G N STA R

INHOUD

PARTNERS
Designstar is trots op haar sociale partners!
Eén van onze partners is Sociaal Werkbedrijf
DSW, gevestigd in Zoetermeer. DSW verzorgt
sinds 2010 de afwerking van de etiketten en
potcovers van Designstar.
Sinds 2013 hebben we de samenwerking
geïntensiveerd. In onze eigen hal binnen het
pand van DSW werken zowel medewerkers
van Designstar als medewerkers van DSW.
Door deze mooie samenwerking doen de
medewerkers van DSW werkritme en ervaring
op in een echt werk-leerbedrijf!
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is een win-win
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WERKWIJZE
Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf of product?
BRIEFING

• Eén van onze accountmanagers komt graag vrijblijvend bij u op bezoek.
Het liefst op uw bedrijf, om een goede indruk te krijgen van zowel uw
producten als uw bedrijf.
ONTWERP

• Tijdens dit bezoek luistert de accountmanager goed naar uw wensen,
maar geeft ook advies. Door samen te sparren komt er een goede
briefing uit.

AKKOORD OFFERTE

• De accountmanager bespreekt deze briefing met de ontwerper.
De ontwerper gaat ermee aan de slag en creëert één of meerdere
ontwerpen, helemaal op maat.
• Hierna komt de accountmanager weer bij u op bezoek. Ditmaal om

AKKOORD ONTWERP

de voorstellen van de vormgever te presenteren. Daarbij ontvangt u
een offerte, aansluitend op de voorstellen. Hierdoor weet u direct waar
u aan toe bent.
• Bent u net zo enthousiast als wij, dan geeft u akkoord op de offerte.

PREPRESS

• Nadat de puntjes op de i gezet zijn, geeft u akkoord op het ontwerp.
• De accountmanager binnendienst komt hier in beeld. Hij/ zij gaat zorgen
DRUKKEN ORDER

dat de complete lijn opgemaakt gaat worden en alle bestanden drukklaar
gemaakt worden.
• Na uw definitieve fiat gaat de order in de druk en wordt verder afgewerkt
tot een kant- en klaar product. De accountmanager binnendienst begeleidt

LEVERING ORDER

THE ART OF CONCEPTS®

dit gehele traject en onderhoudt het contact met u.
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VORMGEVING & DTP
DESIGN

Maar hoe trekken we de aandacht van zowel klant als consument?
Naast een mooi gekweekt product, is een goed design van belang. Een design dat
bij u en uw product past als een maatpak. Een maatpak dat het complete plaatje
extra goed laat uitkomen en aantrekt om te kopen.
Designstar denkt hierover graag met u mee. Alles wat wij maken is maatwerk.
Zo bent u ervan verzekerd echt iets unieks in handen te hebben. Eén enkele opmaak,
of juist een lijn van meer dan duizend soorten; u bent bij ons aan het juiste adres!

DESIGN
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‘inspelen op de
behoeften van de
consument’

VERKOOPCONCEPT
Beleving, verleiden, efficiëntie, samenwerking
in de keten, kostenreductie, story-telling,
marketingmix, assortimentsbeleid, promotie,
prijsbeleid, impulsaankoop, point of sales,
schapmanagement…
Wat is nu precies een verkoopconcept?
Volgens Designstar is een verkoopconcept
een doordacht totaalplan, waarmee u uw
product succesvol vermarkt door in te spelen
op de behoeften van de consument.
Designstar beschikt over veel expertise op
het gebied van verkoopconcepten voor de
sierteeltsector. Samen met u stellen wij graag
een strategie op om uw doelgroep succesvol
te benaderen.

Prunus
avium 'Lapins'

RY
KIRSCHE | CHER
IA
CERISE | CILIEG

THE ART OF CONCEPTS®

Deze frisse en smakelijk
uitziende etikettenlijn hebben
wij ontwikkeld voor Vergeldt
en Bouten.
De diverse productgroepen
zijn eenvoudig te onderscheiden,
omdat iedere productgroep
zijn eigen kleur hart heeft.
En daarnaast kleurt het
natuurlijk prachtig mee met
het fruit!
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BIJZONDERE PLANTEN
De pareltjes van Special Blooming Plants zijn de
favorieten van onze kwekers. Met deze bijzonder
mooie bloeiers heb je in een handomdraai een
prachtige blikvanger in je huis!
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Special Blooming Plants is
een groep kwekers die exclusieve,
bloeiende planten kweken en
geza menlijk promoten.
Designstar heeft het logo en
de huisstijl voor hen verzorgd.
Een hippe en kleurrijke uitstraling,
die modulair gebruikt kan worden,
wat ideaal is voor de verschillende
toepassingen.

D E S I G N STA R

TRENDS
Om u van goed advies te kunnen voorzien, houden
wij de trends nauwlettend in de gaten. Niet alleen
van de trends binnen de sierteelt, maar ook van de
trends in bijvoorbeeld de interieur- en tuinbranche
zijn we goed op de hoogte.

2020

TREND 1: INNER RETREAT
In onze huidige drukke wereld raken veel mensen overprikkeld. Er is behoefte
aan rust. In deze trend draait alles om een rustige en serene uitstraling.
Veel licht is belangrijk. Producten hebben een matte uitstraling en zijn soms
transparant. Ook de vormen zijn rustig en overzichtelijk en veelal rond of met
afgeronde hoeken. Pastel- en natuurtinten vullen de uitstraling prettig aan. Er
worden natuurlijke materialen gebruikt die weinig opvallen.

TREND 2: BLENDED CULTURES
Als tegenhanger van de stijl “Inner Retreat” vind je deze stijl. In deze stijl wordt
de wereld verbonden, verschillende culturen worden samengebracht. En
invloeden van verschillende etniciteiten gecombineerd. De stijl kenmerkt
zich door een grote diversiteit aan vormen en kleuren gecombineerd met
hoofdzakelijk natuurlijke materialen. Dessins spelen een belangrijke rol.
Zowel getekende en geprinte patronen of patronen ontstaan door weef- en
vlechttechnieken passen goed in deze trend.

TREND 3: STREET SAVAGE
Street savage is een unieke en soms rauwe urban-sfeer. Industriële materialen
worden gecombineerd met uitgesproken kleuren en krachtige dessins,
Meubels, vintage en nieuw worden door elkaar gebruikt. Heldere, krachtige,
contrasterende kleuren worden gecombineerd met beton grijs, natuurlijk beige
en industrieel zwart. De materialen in deze trend zijn industrieel, denk aan
golfplaat, traanplaat en ander metaal.
Bron: Koninklijke INretail, 2019

THE ART OF CONCEPTS®
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In het klimplantenconcept van kwekerij Van der Starre
speelt informatievoorziening een grote rol. Door de
klimplant af te beelden tegen een regenpijp of schutting,
ziet de consu ment direct wat hij ermee kan!
Een leuk detail: op ieder etiket staat centraal een unieke
eigenschap van de betreffende soort afgebeeld. Dit kan
bijvoorbeeld vlinder lokkend zijn of lekker geurend.

DESIGN
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Door het grote aanbod van Phalaenopsis staan de prijzen al jaren onder druk. En dat terwijl de Phalaenopsis
kwekers vaak behoren tot de meest innovatieve ondernemers in bloemen- en plantenland. Een kwalitatief goed en
onderscheidend product leveren is essentieel in deze markt.
Met de nieuwe conceptlijnen die zowel op kleur als in de mix geleverd kunnen worden, maakt So Natural dit zeker
waar. De Phalaenopsis is zo niet alleen leuk om te kopen, maar nog meer om te geven! Er is gekozen voor drie
onderscheidende lijnen. Met de basislijn ‘So Smart’ gaan de planten weg met een bijpassend etiket. ‘So Special’ maakt
de Phalaenopsis tot een cadeautje door middel van een chique potcover en etiket. Beide lijnen kunnen indien gewenst
geleverd worden met biologisch afbreekbare etiketten en potcovers, gedrukt op PLM BIO. ‘So Brilliant’ is de meest
exclusieve variant. Een luxe potcover gedrukt op zilverla minaat en bijpassende etiketten maken van deze lange en
uitbundige bloeier een echte blikvanger.

THE ART OF CONCEPTS®
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Rozenkweker Frank Coenders heeft gekozen voor een mooie,
kleurrijke en herkenbare uitstraling. Deze uitstraling is niet
alleen te zien in de etiketten, maar ook in de tafel en CC kar
aankleding. Om het concept richting de handel compleet te
maken, hebben we daarnaast een assortimentsbrochure en
website ontwikkeld.
Een concept als dit kan naar wens steeds verder uitgebreid
worden, bijvoorbeeld met een potcover of een ontwerp voor de
beursstand.
LOGO ONTWERP
DESIGNSTAR
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DRUK & PRINTWERK
PRINT
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Naast het design is ook de uitvoering van groot belang. Het juiste materiaal
en de perfecte afwerking maken hét verschil!
Designstar maakt gebruik van de nieuwste druktechnieken en de meest
hoogwaardige materialen. Van miljoenen etiketten tot één fotokaart,
wij ontwikkelen uw producten met de grootste zorg. Maak op de volgende
pagina’s kennis met de mogelijkheden en onze materialen.

HANGETIKETTEN

POTCOVERS

STEEKETIKETTEN

KLIKETIKETTEN

D E S I G N STA R

MATERIALEN
Elke toepassing heeft zijn eigen ideale materiaal. Zo is het materiaal voor een steeketiket anders
dan dat voor een potcover. Het steeketiket moet stug zijn, zodat het gemakkelijk in de pot steekt.
Een potcover dient juist weer soepel te zijn, om mooi met de pot mee te vormen.
De meeste materialen zijn in diverse diktes te verkrijgen. Zowel de etiketten en potcovers als de
fotokaarten en banners zijn te verkrijgen met een mooi glanzende uitstraling, maar ook met een
strak matte uitstraling. Zo geven we aan ieder product de juiste look-and-feel!

Calathea

AIR CLEANING

LITTLE CARE

FRAGARIA

Aardbei

DAY & NIGHT
RHYTHM

Plant Label
Materiaal
(PLM-BIO)

polypropyleen
(pp)

THE ART OF CONCEPTS®

Plant Label
Materiaal
(PLM-top)

polystyreen
(pS)

BANNERS

FOTOKAARTEN

DRAAGBANDEN

OVERIG

|
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paper
based
Steeketiket

Hangetiket

Potcover

Draagband

POS

PLM
BIO

PLM
TOP

PLM
BASIC

PLM
CKB
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plastic
based
Steeketiket

Hangetiket

Potcover

Draagband

POS

PS
RPS
PP
PP

SILVER

PP
ECO

THE ART OF CONCEPTS®
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KARAANKLEDING
In een markt die voor een flink deel uit retail bestaat, is snelheid belangrijk. Steeds vaker worden Deense
karren of Euro containers compleet met product en al in de winkel gezet. In een korte periode worden ze leeg
verkocht en volgt er weer een nieuwe actie. Deze manier van verkopen is gericht op impulsaankoop.
Een aantrekkelijke karaankleding laat het product extra goed uitkomen, wat aanspoort tot kopen.
Voor iedere wens heeft Designstar een oplossing, de mogelijkheden zijn legio. Van EC strook tot CC topkaart,
van eenmalige budget oplossing tot prachtige borden van hoge kwaliteit. U kunt bij ons terecht
voor aankleding van één kar, maar ook voor 10.000 karren (of meer).
Wanneer gewenst verzorgt Designstar met veel plezier het ontwerp voor de karaankleding.
Natuurlijk is het ook mogelijk om uw eigen ontwerp aan te leveren.

18
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front-down

front-up

top-down

top-up

AFWERKING & MONTAGE
Naast een mooi design en de juiste materiaalkeuze, is ook de afwerking van een product
essentieel. Zo heeft u keuze uit verschillende stokjes, met elk hun eigen voordelen.
De Labelsupport® maakt het mogelijk om een etiket op maar liefst vier manieren op het
stokje te bevestigen. Hierdoor kiest u voor elk product de beste presentatie.
Naast het stokken en opbossen, worden de etiketten keurig per soort verpakt in handzame
dozen. Potcovers leveren wij gemonteerd en al, klaar voor gebruik.
Dit is dankzij het werk van onze medewerkers bij de sociale werkplaats. En daar zijn we
heel trots op!

Ook kwekerij De Noordpoel maakt
gebruik van onze 3-pin Labelsupport®.
De etiketten zijn bevestigd op twee
pinnetjes, waardoor ze altijd strak op de
3-pin Labelsupport® staan. Een must
voor iedere etikettenlijn!

20
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BEVESTIGING
Croc
support

Hiernaast ziet u een kleine
selectie van de beschikbare
bevestigingsmogelijkheden.
Uw accountmanager geeft u
graag meer informatie over
de beste oplossing voor uw
product!

bambini

16 en 26 cm

10 t/m 80 cm

3-pin
Labelsupport
17 en 25 cm

Labelsupport
17 en 25 cm

THE ART OF CONCEPTS®

infosteker

10 t/m 50 cm

elastiek

8 t/m 12 cm
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WEBSITE ONTWERP & BEHEER

22

|

kwekerijvanderwilt.nl
kwekerijovermars.nl

eresboomverzorging.nl

fabisschops.nl

WEB

Bij een compleet promotiepakket hoort natuurlijk ook een website.
Designstar creëert en ontwerpt websites op basis van uw eigen
bestaande huisstijl, of juist in een geheel nieuwe uitstraling.
Wij verzorgen graag uw complete huisstijl-pakket, waardoor al uw
verschillende online én offline uitingen geheel in lijn zijn met elkaar.

D E S I G N STA R

REALISATIE

BEHEER

Tijdens een uitgebreid gesprek informeert één
van onze accountmanagers naar uw wensen
en geeft u advies. In grove lijnen wordt dan
duidelijk welke functies en pagina’s u op uw
nieuwe website wenst.
Op basis hiervan maakt de accountmanager
een offerte. Na akkoord op deze offerte gaan
we aan de slag!
Uw wensen worden online vertaald in een
mooie en overzichtelijke website. U kunt
hiervoor zelf beelden en teksten aanleveren,
maar indien gewenst kunnen wij dit voor u
verzorgen.

Alle websites van Designstar worden
opgeleverd met een gebruiksvriendelijk
beheersysteem (CMS). Hierdoor bent u
in staat uw website up-to-date te houden
en waar nodig zelf aan te passen, zonder
daarmee het uiterlijk van uw website
aan te tasten. Denk hierbij aan het
plaatsen van een nieuwsbericht of een
assortimentswijziging.
Ziet u het niet zitten om dit zelf te doen?
Designstar kan dit ook verzorgen.
Onze accountmanagers informeren u
hier graag over.

Al onze websites zijn geschikt voor zowel
computer, tablet als mobiele telefoon.
En omdat uw site makkelijk te vinden moet
zijn, leveren we onze websites standaard
zoekmachine-vriendelijk (SEO) op.

provenwinners.eu/shrubs/nl

WEB

THE ART OF CONCEPTS®
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PRINTEN TOEVOEGEN

FOTOGRAFIE
PHOTO
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Beeldbepalend. Dit woord zegt het al: beelden zeggen erg veel over een
product en zijn vaak zelfs nog belangrijker dan tekst! Mensen zijn tenslotte
steeds meer visueel ingesteld.
Designstar beschikt over een beeldbank die meer dan 260.000 beelden.
Deze beelden zijn exclusief beschikbaar voor onze klanten. Op de volgende
pagina leest u hier meer over.

D E S I G N STA R

PRODUCTEN

Richting de consument
is het vaak beter om
gebruik te maken van meer
commerciële foto’s.
Hoe ziet de plant eruit
in een stijlvolle woonkamer?
Of bloeiend in een
moderne tuin?

THEMA

BEELDBANK

In onze fotostudio worden alle
close-up beelden geschoten
met ideale en consistente
belichting. Dit is met name
belangrijk voor gebruik in brede
etiketlijnen. Toepassingsbeelden
worden meestal in onze
daglichtstudio of op locatie
gemaakt.

De foto’s uit onze beeldbank
zijn in eigen beheer gemaakt.
Hierdoor hebben we zelf
de rechten op een enorme
hoeveelheid beelden.
Hieronder vallen ook veel
close-up foto’s van bloemen
en planten.

STUDIO

KWALITEIT

THE ART OF CONCEPTS®

Vrijstaande beelden worden
met name in de handel veel
gebruikt. Doordat het product
op de foto staat zoals het
wordt verkocht, zijn deze
beelden ideaal voor een
assortimentslijst, een brochure
of een webshop.

Ons ervaren fotografieteam beschikt over alle
apparatuur die nodig is om
beelden van topkwaliteit te
leveren. Zij maken gebruik
van de nieuwste camera’s
en de meest geavanceerde
fotobewerkingsprogramma’s. Dit
leidt tot een prachtig resultaat!
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ONZE LOCATIES
Bent u benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor uw producten? Wij maken graag kennis met u!
Dit kan bij u op het bedrijf, maar u bent natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor in Boskoop.
Wij zorgen dat de koffie klaar staat!

BEZOEKADRES

AFHALEN BESTELLINGEN

Alfensvaart 7
2771 NM Boskoop

Designstar afdeling Zoetermeer
Edelgasstraat 250
2718 TC Zoetermeer

Tel: +31 (0)172 235 633
Fax: +31 (0)172 21 0183
E-mail: sales@designstar.nl
KVK: Rijnland 27321109
BTW: NL8196.00.921.B.01

Designstar afdeling Vlaardingen
George Stephensonweg 43
3133 KJ Vlaardingen

Designstar afdeling Boxtel
Schouwrooij 20
5281 RE Boxtel

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? KIJK DAN OP

www.designstar.nl
26
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ZIJ GINGEN U VOOR...

BINNENKORT
HIER UW
LOGO?

THE ART OF CONCEPTS®
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www.designstar.nl

© design and production by Designstar bv

Enthousiast geworden? Neem dan snel contact op met één van onze accountmanagers.
Zij komen graag vrijblijvend bij u langs om kennis te maken. U zorgt voor een kop koffie, zij voor een
frisse blik en praktische ideeën!

UW CONTACTPERSOON VOOR ALLE NIEUWE AANVRAGEN

HENNIE DE LANGE

NANNE BALYON

CORNÉ KOPPELAAR

MICHAEL KOK

ACCOUNTMANAGER
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ACCOUNTMANAGER

ACCOUNTMANAGER

Export | Noord-Holland

Zundert | België

West Brabant | Gelderland

Westland | De Kring

Boskoop | Overijssel

Aalsmeer | Bollenstreek

Zeeland

Limburg | Oost Brabant

Utrecht

+31 (0)6 30 250 661
nanne@designstar.nl

+31 (0)6 49 499 314
corne@designstar.nl

+31 (0)6 82 803 357
michael@designstar.nl

+31 (0)6 10 307 976
martjan@designstar.nl

+31 (0)6 22 848 456
henniel@designstar.nl

MART JAN VAN
RENSWOUDE

ACCOUNTMANAGER

UW CONTACTPERSOON VOOR ALLE LOPENDE AANVRAGEN

JACKY BLOM

ACCOUNTMANAGER
BINNENDIENST
+31 (0)172 462237
jacky@designstar.nl

JANNE PRINCEN

JOSINE BLOMBERG

BART VAN PUTTEN
ACCOUNTMANAGER
BINNENDIENST

DESIRÉE GRIMBERGEN

ACCOUNTMANAGER
BINNENDIENST

+31 (0)172 235 628
janne@designstar.nl

+31 (0)172 235 629
josine@designstar.nl

+31 (0)172 235 631
bartp@designstar.nl

+31 (0)172 235 633
desiree@designstar.nl
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