
Sign
Presentatie in de ruimste 
zin van het woord. Belet-
tering van voertuigen, 
gevels. Huisstijl, drukwerk, 
reclameborden. Sign. Aan-
dacht is voor iedere onder-
nemer belangrijk. Om te 
geven natuurlijk, maar ook 
om te krijgen. De Amber 
Sign Shop geeft die aan-
dacht. Aan de ondernemer. 
Full service op het gebied 
van signing en reclame.

Amber
Amber is versteend hars. 
Kleurrijk, transparant, 
warm. Dat zijn de ken-
merken van de Amber 
Sign Shop. Een duidelijk 
verhaal: meerwaarde in 
zichtbaarheid en presen-
tatie. Met gevoel voor de 
kleurschakeringen van de 
klant en zijn omgeving. 
En met aandacht, tijd en 
kwaliteit.

Beert Wijnbergen is amber. 
Signexpert en –onderne-
mer. Kennis van zaken, 
meer dan 25 jaar ervaring, 
creatief en gedreven. 
Passie voor het vak en 
toekomstgericht:

“Kwaliteit is waar het 
om gaat. Van binnenuit. 
Vakmanschap en passie 
bepalen de waarde van je 
product.”

“De signwereld is versnip-
perd. Veel kleine bedrijf-
jes. In mogelijkheden vaak 
beperkt. Ondoorzichtig als 
je daar als ondernemer 
een partner in zoekt. Dat 
kan beter. Daarom: de 
herkenbare Amber Sign 
Shop. Dichtbij. Klein en 
toch groot. Gegarandeerde 
kwaliteit en continuïteit. 
Professionele krachtenbun-
deling waarmee je vèrder 
kan. Onderscheidend.”

Passie voor het vak is ook 
de reden om jonge onder-
nemers de kans te bieden 
op een vliegende start. 
Ook daarom Amber Sign 
Shops, krachtenbundeling 
voor topkwaliteit. 

Shop
De Amber Sign Shop is ‘the 
place to be’ als het gaat 
om zakelijke presentatie. 
Persoonlijk en betrokken. 
Tijd en aandacht gefocust. 
Alles voor kwaliteit. En 
met het Amber Sign Centre 
als back-up, waar wen-
sen worden vertaald en 
gerealiseerd in zakelijke 
communicatie die gezien 
mag worden.

Contact
www.jeeigensignbedrijf-
beginnen.nl informeert je 
verder. Kijk maar.

Ben jij ondernemend ge-
noeg voor je eigen bedrijf? 
Heb je gevoel voor klanten 
en hun marketingbelangen?  
Weet je waar  jouw kracht 
ligt en zie je de meerwaarde 
van samenwerking om ge-
zamenlijk een topresultaat 
te leveren? Ben jij de man/
vrouw die relaties bouwt en 
onderhoudt? Meedenkt en 
adviseert vanuit de wensen 
en belangen van de klant? 
Dan is de Amber Sign Shop 
interessant voor jou!

Zelfstandig ondernemer en toch in een sterk team?

www.jeeigensignbedri jfbeginnen.nl  informeert  je verder.  K i jk  maar.
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