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B’ulah Print is een fullservicebureau, gespecialiseerd in creatieve commu-

nicatie. Natuurlijk kunt u bij ons terecht voor ontwerp, digitaal drukwerk 

en offsetdrukwerk. Maar wist u dat wij nu ook alles in huis hebben om fo-

tografie, flash animaties en bedrijfsfilms te verzorgen? Dat u bij ons terecht 

kunt voor o.a. autobelettering, spandoeken, vlaggen, relatiegeschenken 

en beurspresentaties? In deze nieuwsbrief geven wij u graag een kijkje 

in onze keuken. We hopen dat we iets voor u kunnen betekenen. Want 

B’ulah Print denkt met de klant mee, al 40 jaar lang.  

B’ulah Print, 
al 40 jaar sterk in creatieve 
communicatie

Bij ons kunt u ook 
terecht als het gaat om 
relatiegeschenken. Van 

eenvoudige pennen met 
uw logo, vulpennen, 

sleutelhangers, 
keramiek, glazen, tassen, 
rekenmachines, gadgets, 

aanstekers etc.
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een bedrijf dat audiovisuele producties ver-

zorgt. Hier heeft hij ook aan film- en tele-

visieproducties meegewerkt. Raoul: “Soms 

draaide ik als eerste cameraman, soms als 

tweede. Zo heb ik aan Voetbalvrouwen, 

Shouf Shouf en Snuf de hond gewerkt. En 

wat misschien ook wel tot de verbeelding 

spreekt: ik heb gefilmd aan BIT, een soap 

die door Omrop Fryslân is uitgezonden.” 

Als cameraman, die ook de editing en re-

gie kan verzorgen, vormt hij een mooie 

aanvulling op het full-service concept van 

B’ulah Print. Raoul vervolgt: “Ik vind het 

mooi dat ik een bijdrage kan leveren aan 

het totaalpakket van B’ulah Print. Het cre-

do van ons bedrijf is: ‘creatief in communi-

catie’. En dat is nu ook van toepassing op 

audiovisuele communicatie-uitingen.” 

Nieuw: audiovisuele producties

Kalender 2011

Speciaal hiervoor is Raoul Devos (23) aan-

getrokken. Raoul is voor de regelmatige 

bezoeker van B’ulah Print geen onbeken-

de; de afgelopen maanden was hij iedere 

vrijdag al bij ons aan het werk. Meestal 

als fotograaf.

Tijdens en na zijn opleiding Media & Tele-

visie heeft hij werkervaring opgedaan bij 

Sinds kort beschikt 

B’ulah Print over een ei-

gen afdeling audiovisue-

le producties waar onder 

andere bedrijfsvideo’s, 

instructiefilms, informa-

tiefilms en commercials 

worden gemaakt. 

Raoul aan het filmen van

Medewerker aan het woord

Ook dit jaar bieden wij kalenders aan met 

een geheel eigen bedrukking, uiteraard 

in uw huissrijl. Mooi uitgevoerd maanka-

lenders, maar ook de eenvoedige omleg-

weekkalender is een gewild artikel.
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Dichtbij, betrokken en toonaangevend

Wij, het team Marketing, Commu-

nicatie en Coöperatie van Rabo-

bank Meppel - Steenwijkerland, 

werken nauw samen met B’ulah 

Print. Wij zijn erg enthousiast 

over deze samenwerking. De 

werkzaamheden die B’ulah Print 

voor ons verricht zijn heel divers. 

Naast een goede prijs/kwaliteit-

verhouding is B’ulah Print ontzet-

tend snel en denkt proactief met 

ons mee. Je merkt aan alles dat ze 

dichtbij de klant staan. En dat sluit 

uitstekend aan bij de merkwaar-

den van de Rabobank: dichtbij, 

betrokken en toonaangevend.

Lokale weekkalender

Twee jaar leden hebben we voor het eerst 

een lokale weekkalender uitgegeven. 

Zowel voor de 2010 als de 2011 editie 

hebben we B’ulah Print ingeschakeld. De 

vormgeving en fotografie hebben we in 

samenwerking met B’ulah Print gedaan 

en B’ulah verzorgde het drukwerk. We 

hebben erg veel leuke reacties gekregen 

op de kalender. We hebben daarom be-

sloten de 2012 editie van de weekkalen-

der zeker weer lokaal te maken! 

Opdrachtgever aan het woord

Laatste check 

In het teken van de Rabobankweek en 

het nieuwe bestuurs- en adviescentrum 

in Meppel hebben we ons ledenmagazine 

Dichterbij lokaal laten drukken. We wilden 

dit keer beide thema’s in één Dichterbij en 

hebben gekozen voor een omkeerbaar 

magazine. Dit is bij de landelijke drukker 

niet mogelijk en na het opvragen van of-

fertes kwamen we ook met deze opdracht 

uit bij B’ulah Print. De vormgeving van 

deze Dichterbij hebben we zelf gedaan, 

maar voor de laatste check konden we bij 

B’ulah Print terecht. B’ulah heeft het druk-

werk en de verzending verzorgd. 

Bijzondere fotowanden

Het zijn echte blikvangers: de twee be-

drukte wanden op geborsteld aluminium. 

Ze zijn niet alleen erg groot, ongeveer 

tweeënhalve meter hoog en vijf meter 

breed, maar ze zijn schitterend om te 

zien door de sprekende afbeeldingen en 

de bijzondere uitvoering. Aanvankelijk 

gaven we B’ulah Print de opdracht voor 

het verzorgen van één wand met daarop 

de sportspeerpunten van de Rabobank. 

Deze wand was zo’n succes, dat we een 

tweede wand hebben laten maken. Deze 

wand is geplaatst op de afdeling Beleg-

gingen en visualiseert hun werkterrein. 

Kortom: bij B’ulah Print weet je zeker dat 

ze voor de beste kwaliteit gaan en ze le-

veren fantastische service.   

Fotowand in het Rabobankgebouw 
in Meppel
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Kent u onze reclamewagen al? Een re-

presentatieve wagen die zowel binnen 

als buiten in te zetten is op evenementen, 

zoals beurzen, congressen, braderieën 

en muziek- en sportevenementen. De re-

clamewagen is bestand tegen een (wind)

stootje. Hij is gemakkelijk te verrijden en 

De reclamewagen

Banners

Grote bestanden 
aanleveren?
U kunt nu gemakkelijk grote bestanden 

aanleveren via onze ftp-server. Mail ons 

als u bestanden wilt aanleveren en wij 

sturen u de gebruikersnaam en wacht-

woord. Type in de browser: ‘http://bulah-

print.nl/share/’

te verplaatsen. Ziet er professioneel uit 

en is aan weerszijden voorzien van uw 

eigen reclame-uitingen. Je huurt hem 

voor een dag, een week, of per dagdeel. 

En voor het gemak, verzorgen wij ook de 

benodigde vergunningen. Laat ze maar 

omkijken! 

B’ulah Print heeft een speciale printer 

om banners te bedrukken. Dat is uniek! 

Of het nu gaat om een kleine banner die 

aan de rand van een sportveld wordt op-

gehangen of een banner waarmee een 

heel kantoorpand wordt ingepakt, we 

pakken de opdracht met veel plezier op. 

En natuurlijk verzorgen wij niet alleen de 

bedrukking, maar ook de montage. Voor 

de grotere banners gebruiken wij frames. 

Zowel banners als frames zijn in alle ma-

ten te verkrijgen. Een bijzonder product 

op maat gemaakt. 

Banners op het bedrijfsgebouw van 
Pollard Jachtbouw (l) en volledige 
gevelbedekking van het VVV-pand aan de 
Markt in Steenwijk tijdens de Eneco-tour 
afgelopen zomer (r).


