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Referentiecase

Klanten aan het woord

Klanten die tevreden over uw product of dienst vertellen, 

maken indruk. Mond-tot-mond reclame is de beste reclame, 

zeker online. Laat daarom uw klanten spreken en creëer 

waardevolle content met een referentiecase. Het doel is 

om uw succesverhalen op een visuele, krachtige manier 

tot leven te brengen. Een casestudy verspreidt u makkelijk 

binnen uw netwerk, via social media, uw website, mailing of 

als salestool. Bij Switch denken we mee hoe u een optimaal 

resultaat kunt bereiken met een referentiecase. Wij bieden 

u drie opties voor een referentiecase; een video, infographic 

of geschreven casestudy. 

De voordelen van een referentiecase door Switch
Spreekt klanten aan  I  Bewezen concept  I  Geloofwaardig  I  Compleet uitgewerkt  I  Multi-inzetbaar     

MAAK MEER INDRUK MET 
POSITIEVE KLANTVERHALEN  
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AANTAL
BEDRIJFS
BEZOEKEN

DTP acquireert en ondersteunt 
nieuwe bedrijven bij hun 
vestiging en zorgt voor een 
goede landing in Delft. Hierdoor 
zijn bedrijven in korte tijd up and 
running, door ze te introduceren 
in netwerken, te betrekken 
bij projecten en één-op-één 
contacten te leggen met 
potentiële partners. Bestaande 
bedrijven worden gefaciliteerd 
in hun uitbreidingsplannen, 
informatiebehoefte en exposure. 

Delft Technology Partners (DTP) heeft met actieve 
ondersteuning aan bedrijven en instellingen een wezenlijke 
bijdrage geleverd aan het creëren van meer bedrijvigheid, 
nieuwe werkgelegenheid en behoud van bestaande 
arbeidsplaatsen.

RESULTATEN

168
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EN DOORGROEI

AANTAL 
ARBEIDSPLAATSEN 
BEHOUDEN DOOR 
BESTAANDE 
BEDRIJVEN TE 
HELPEN AAN EEN 
NIEUWE LOCATIE 
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Uw klanten als bewijs

Vertel uw verhaal  
met video
Bewegend beeld is een doeltreff ende manier om uw klant 

te laten vertellen over de meerwaarde van het product of 

de geleverde dienst. Switch bedenkt een passend concept en 

benadert uw klant. Naar aanleiding van het eerste gesprek 

met de klant en uw wensen voor de video schrijven wij 

een script. Onze specialisten plannen een opnamedag. 

Hier fi lmen we het interview met de klant en maken 

ondersteunende shots van het bedrijf, product en pand. 

Naderhand zorgt Switch voor een gemonteerde 

referentievideo en ondersteunen we met publicatie 

en verspreiding. 

Ga voor een infographic 

Gaat u liever voor een visuele weergave van de resultaten van 

uw dienst of product bij de klant? Bij Switch weten we alles 

over het inzetten van infographics. Wij nemen contact op met 

uw klant om alle feiten boven tafel te krijgen. De artdirectors 

van Switch vertalen dit in een visueel concept, passend bij uw 

huisstijl, het project en de resultaten. Het eindresultaat is een 

complete infographic met hierin iconen, illustraties, foto’s 

en/of procesbeelden over uw succesvolle samenwerking 

met de klant. Dit beeld kunt u vervolgens vrij gebruiken 

voor alle doeleinden.

Kies voor een 
geschreven referentiecase  

Ook een geschreven referentiecase behoort tot de mogelijkheden 

bij Switch. Onze copywriters gaan graag voor u aan de slag. 

Switch neemt contact op met uw klant om een interview af te 

nemen. In dit gesprek komen de samenwerking, uitdaging en de 

resultaten aan bod. Samen met uw input verwerken we dit in één 

document. Om het document verder aan te kleden behoren het 

maken van portret- en sfeerfoto’s tot de mogelijkheden. Dit 

document wordt voor u opgemaakt in uw huisstijl en is vrij te 

gebruiken op uw website, in een magazine, als salestool of social 

media content.

Wilt u ook scoren met klantverhalen?
Laten we dan samen de beste aanpak bespreken. Ook laten we graag onze voorbeelden zien.

Rendementsweg 2-Q 

3641 SK Mijdrecht

info@switchreclamebureau.nl

0297 52 55 80

switchreclamebureau.nl

Meer voorbeelden vindt u op 
switchreclamebureau.nl/referentiecases


