


Over ons
Studio Andrea Paolini is een kleine, fijne, 
creatieve studio die zich specialiseert  
in grafisch- en merkontwerp. Ons doel 
is om analoge en digitale ervaringen te 
creëeren die een blijvende indruk nalaten. 

Bij ons vind je geen snelle trends of kwetsbare 
ego’s, wel ijzersterke concepten die langdurig 
impact creëeren.



Onze services
Wij zijn designers in hart en nieren;  
conceptueel of commercieel, groot of klein, 
digitaal of analoog. Wij verzorgen uw  
visuele communicatie van begin tot eind. 



1Grafisch ontwerp
Onze studio staat garant voor een efficiënt 
designproces en duurzame resultaten.  
Onze ontwerpen zijn steeds herkenbaar, 
relevant en tijdloos.

Wij ontwerpen jouw:
Logo / Huisstijl / Stijlgids / Website / User interface / 
Wireframes / Social media / Nieuwsbrief / Bannering /  
Brochure / Magazine / Visitekaartje / Campagne / 
Illustratie / Jaarverslag / Infographic / Presentatie / Boek / 
Verpakking / POS-materiaal / Signalisatie
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2Merkontwerp
Sterke merken onderscheiden zich door 
duidelijke keuzes te maken. Hoe je merkt 
eruitziet, hoe je merk spreekt, wat je merk 
uitstraalt en hoe het aanvoelt. Al deze 
elementen geven wij voor jou vorm.

Wij verzorgen jouw: 
Merkontwikkeling / Merkpositionering / Branding / 
Rebranding / Employer branding / Merknaam / Slogan /  
Copywriting / Tone of voice / Brand book / Fotografie /  
Motion graphics / Video / SEO / 3D-visualisaties /  
Webdesign & Web development / Mobile & App 
development / Ecommerce / Type design
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Slimme teams
Om uw boodschap zo helder mogelijk over te brengen 
gebruiken wij verschillende kanalen, dragers en 
technologieën. Daarom stellen wij per opdracht een 
multidisciplinair team samen. Geen one-size-fits-all 
oplossing, maar een gespecialiseerd team per project. 



Naast nieuwe merken, werken we 
ook voor meer gevestigde bedrijven.



Call us maybe.
Net zoals onze creatieve oplossingen, zijn wij straightforward en gebruikersgericht.  
We leren onze klanten graag door en door kennen. Alleen zo komen we tot zinvolle 

resultaten die er niet alleen geweldig uitzien, maar die ook voor de volle  
100% vertalen waar de klant voor staat.  

+32 474 50 33 75
 hi@andreapaolini.com

www.andreapaolini.com


