
Vertaalt communicatiedoelen van organisaties  

en visies op doelgroepen in visuele media.

Ontwerpen is in essentie  

het vertalen van een visie.

www.vizivorm.nl

Visualiseert de dialoog tussen 
zender en ontvanger.

Legt zicht toe op ontwerpen van beeldtaal 

die het spanningsveld tussen het grafische 

2D en het interactieve 4D optimaal benut.
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Ontwerpen als een weg  

naar de oorsprong van onze 

visuele communicatie.

Imago onderzoek
ViziVorm* bestaat alweer  
ruim een half jaar.  
Tijd om de balans op te 
maken. Is het vakgebied  
wat ViziVorm uit wil dragen 
ook genoeg zichtbaar? 
Dekt de nieuwe  
bedrijfsnaam de lading?  
Of zouden de diensten  
specifieker kunnen?  
Zomaar wat vragen die  
ik heb en graag aan u  
wil stellen middels 6  
bijgaande vragen.

* Heeft u behoefte om voor het 
invullen van de vragen nog even  
kort kennis te maken met ViziVorm?  
Dat kan via deze link naar  
de website www.vizivorm.nl

Onder de inzenders wordt 
een gratis ontwerp voor  
een ansichtkaart verloot.
Voorzijde op maat gemaakt ontwerp  
10x15 cm, achterzijde anischtkaart.

  Postbus 314
  5750 AH Deurne

T } 0493 - 315 040
E } info@vizivorm.nl
I } www.vizivorm.nl

Bedankt voor uw tijd!
Mail de ingevulde vragenlijst voor eind september 2011 naar info@vizivorm.nl

1. Wat denkt u dat ViziVorm doet?

2. Wat denkt u dat ViziVorm aanbiedt?

3. Wie zouden de diensten van ViziVorm afnemen?

4. Wie zou het meest gebaat zijn bij deze diensten?

5. Kent u andere aanbieders?

6. Waarin onderscheid ViziVorm zich?

klik hier
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