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Concentreer u op uw kerntaken –
profiteer van onze kerncompetentie: 
communicate.

Wij zijn een middelgroot bureau, geleid door de eigenaar. Opge-
richt in 1982 met de kerncompetenties Pers en Public Relations, 
hebben wij ons in de daaropvolgende jaren ontwikkeld tot een all-
round dienstverlener op het gebied van communicatie.

Wij tonen onze klanten niet alleen verschillende communicatieni-
veaus, maar leiden hen ook “langs vele wegen” naar marktsucces.

Als resultaat van deze strategie stellen onze opdrachtgevers besta-
ande markten veilig (IS) en ontsluiten nieuwe markten (ZAL).

„Wij bewijzen iedere dag opnieuw dat dit haalbaar is“

belooft

Wolf-Rüdiger Schwarz
- Uitbater -

Concentreer u oop uw kerntaken. 
Profiteer van onze kerncompetentie.



Profiel – (ital. profilio) zijaanzicht, overzicht  
van gemerkt individualiteit

Wij zijn niet de creatiefsten, de besten, ook niet de leuksten of de grootsten.  
Dat soort reclame is ons vreemd.

Onze  layouts zijn ook niet nòg kleuriger, geflipter, hipper, cooler, extremer  
of wat dan ook.
Dat soort reclameuitingen is niet onze stiel.

Onze klanten zeggen: „Die doen het anders!”

Wat doen wij anders?
Het merendeel van onze klanten eist meer omzet en een geoptimaliseerde efficiency. Zij 
weten al uit ervaring dat “of...of...” (alleen reclame?) hen niet verder helpt; en verwachten 
van ons een “niet alleen...maar ook...” (Communicatie-Mix).

Als full-service bureau met basiscompetentie Public Relations, verbinden we  
doelgroeporiënteerde taken met een op maat gesneden communicatie-mix.

Het voordeel voor de klant?
Een netwerk-geïntegreerde communicatie-mix bereikt een groter publiek en meer  
markten, genreert maximale response en maximaliseert op die manier het aantal 
potentële contacten.



Netwerk – systematische combinatie  
van verschillende vertakte verbindingen stabiliteit

Public Relations Reclame Dialog marketing Online marketing Event &  
Sponsoring

Langduring marktsucces



Doe goed en spreek er 
over! Laat zien dat u er 
bent, zodat anderen 
weten wat u aanbiedt. 
PR vindt plaats in re-
dactionele gedeelten 
van media.

Pers-Portaal: 
www.presse-schwarz.de

Hier zijn provoceren-
de, overdreven en 
geanimeerde uitlatin-
gen mogelijk.

Corporate Design

Door een professi-
onele opzet en voor-
bereiding  van het 
evenement wordt 
de interesse van het 
publiek en de consu-
ment gewekt.

De sponsor wil als 
zidanig genoemd en 
aangehaald worden 
Wederzijds nut.

Beperkte doelg-
roepaantallen in 
individuele gesprek-
ken. Rechtstreeks 
bereikbaar om zo de 
bodshap doelgericht 
en persoonlijk over te 
brengen.

Mailing

Informatie gepresen-
teerd in het World 
Wide Web en social 
media.

Vervangt in toene-
mende mate de 
klassieke brochure: 
permanent geaktuali-
seerd, verkorte infor-
matie oderdracht.

Public Relations Reclame Dialog marketing Online marketing Event & Sponsoring

Netwerk – systematische combinatie 
van verschillende vertakte verbindingen stabiliteit



Public Relations

Werbung

Public Relations

Dialog marketing

Event

Perstekst

Advertentie

Gebruiker
verslag

Mailing

Contact

Online marketing

Website

Doelmarkten

Terugkeer

Concept

Online marketing

Dialog-Portal

Telefoon
Fax
Brief
Online
E-mail

Info: 
www.dialog-portal.info

Telefoon
Fax
Brief
Online
E-mail

Marketing Communicatie Architectuur – 
strategisch verbinding 



• Machine / Plant / Capital
• Facility Management
• Cleaning
• Diensten
• Craft
• Verenigingen / gemeenschappen / instellingen
• Gezondheid / Medisch / Farmaceutisch
• Zorginstellingen
• Beurzen / Tentoonstellingen
• Non-Profit-Organisaties / Politiek
• Chemistry
• Eten / nonfood
• Energie / Milieu
• Afvalwater en Riolering
• Home Textilies
• Mode
• Toerisme
• Onderwijs

• Business-to-Business (b-to-b)
• Business-to-Consumer (b-to-c)
• Merk Communicatie / Product PR
• Media Work
• Bedrijfscommunicatie
• Corporate Identity and Design
• Commercieel Marketing
• Sales Marketing
• After Sales Marketing
• Interne Communicatie
• Multimedia
• Directmarketing
• Event-Marketing
• Messe-Consulting
• Culturele, sportieve, sociale sponsoring
• Incentives
• Transit reclame
• Consulting

Wij zijn actief in de business-to-businness en 
de consument de ruimte. Geconcentreerd in deze:

De prioriteiten van het bureau zijn:

Marketing Communicatie Architectuur – 
strategisch verbinding 



De contractduur is          maanden, 
van          naar        . Na de vast-
stelling van Werken volumes en 
de daaruit voortvloeiende bud-
get is de medewerking van het 
agentschap schriftelijk bevestigd 
per aangetekende brief en, zodra 
een oppositie termijn van acht 
dagen, gesloten als vaste.

De commerciële schikking ment 
is als volgt uitgevoerd: de totale 
kosten voor de overeengekomen 
Activiteiten met betrekking tot de 
Public relations worden gedeeld 
door het contact zijkant van  
             maanden. Dit resulteert 
in een enkele, vaste maandelijkse 
betaling op rekening. De boek-

houding van het eerste Werkdag 
van elke maand en hebben tot 
15 de facturering maanden door 
het bedrijf / aannemer te betalen, 
omdat het agentschap doet in 
de behandeling van de ontwerp 
vooraf. 

Al verschillende men kostte in ver-
bonden met de realisatie van de 
PR en reclame-activiteiten, zoals 
foto-, litho-en het adres van de 
kosten, worden ook geheven op 
een tijd en een 14-dagen periode 
van krediet. Diet geldt ook voor 
extra overeengekomen PR en re-
clame-inspanningen, maken geen 
deel uit van de overeengekomen 
ontwerp, en voor de respectieve 

inserties in de tijdschriften. 

Een beëindiging van de samenwer-
king moet minstens 3 maanden 
voor het einde van de overeenge-
komen looptijd van het ontwerp 
zijn geregistreerd in schriftelijk 
per aangetekende post. Samen-
werking is ook niet opgezegd in 
de tijd, vervolgens uitgebreid de 
looptijd van het ontwerp automa-
tisch voor een jaar met een totaal 
budget van ten minste 80% van 
het vorige boekjaar. De relatie 
tussen PR en reclame-omzet moet 
worden gehandhaafd.

Samen werken aan – 
Het werken aan een gemeenschappelijk doel te lijnen

Algemene voorwarden



Locatie –
wij ritselen centraal 

PR + Werbeservice  
Schwarz GmbH
Fichtenweg 21
41372 Niederkrüchten

Fon: +49 (0) 21 63 - 83 054
Fax: +49 (0) 21 63 - 83 791
Mail: info@schwarz-komma.de
Web: www.schwarz-komma.com



Ons adres:

Bedrijf

Naam, Voornam

Straat

Postcode, Plaats

Telefoon

Telefax

E-mail

Internet

St
em

pe
l

Wij hebben belangstelling voor:

Behoefte analyse

Strategisch Marketing-Communicatie-Concept

Afzonderlijk maatregel

Public Relations (Pers tekst)

Dialog marketing (Mailing)

Reclame (Advertentie)

Online marketing (Website, Social Media)

Event & Sponsoring

Ander: .................................................................

Contact
Fax: +49 (0) 21 63 - 83 791
E-mail: info@schwarz-komma.de


