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VS

In zes stappen uitgelegd wat u moet doen. Eén. Neem plaats 
achter uw bureau, vul de antwoordkaart in met de naw-
gegevens van uw huisartsen praktijk. Doe de kaart in de 
bijgeleverde retour envelop. Twee. Let op met de winterkou 
en storm; kleed u warm en bescherm uzelf tegen de 
elementen. Drie. Zoals regen. Vier. Doe de envelop in de 
brievenbus. Vijf. Nadat u de kaart op de post heeft gedaan is 
het enkel nog 1 werkdag wachten. Neem weer plaats achter 
uw bureau en wacht rustig af. Zes. Hierna zal de koerier u 
het benodigde pakket op het opgegeven adres, aan de deur 
van uw praktijk bezorgen.

Voor onze klant Aventis ontwikkelde we bovenstaande visuals voor een op huisartsen gerichte mailing.

KIJK MAAR:



‘Vertel het me en ik zal het vergeten. 
Laat het me zien en ik zal het onthouden.’

Chinese filosoof Confucius - 479 v. Chr.



WE LEVEN IN VISUELE WERELD
Uw klanten zien graag visuele content

Bron: http://d2lkacpp4m5oo7.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/09/Ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet-waarom-visuele-content-beter-scoort-dan-tekst-infographic.jpg







Goed verhaal, maar hoe ziet dat er nou uit?



De gestileerde stijl van Sasuga
Laat zich het best omschrijven als ‘minder is meer’. Waar we zaken kunnen weglaten die niet bijdragen aan de essentie doen we dat.



Infographics
Work in Progress. Roughmen.



KLM Social Media Monitor
Voor een animatie waarin werd uitgelegd hoe KLM met responstijd omgaat op Facebook en Twitter ontwikkelde Sasuga het artwork.



Vodafone doelgroepen
Voor Vodafone ontwikkelde Sasuga een reeks vrolijke illustraties. Een familie van zeven doelgroepen waar Vodafone zich primair op richt.

Deze werden intern gebruikt voor een marketing- en trainingsprogramma op het hoofdkantoor.



€4,50 1 persoon met hiv 
krĳgt sociaal vangnet

€7,- 1 jongere hiv-zorg

€50,- 1 kind hiv-behandeling

€20,- 2000 jongeren voorlichting

2000x

€750,-

€75,- 1 fiets mentormoeder

4 x schoolopleiding 
voor aidsweeskinderen
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Donatie-ladder Stop Aids Now
Stop Aids Now vroeg Sasuga om hun donatiebedragen inzichtelijk te maken voor (potentiële) donateurs. 

Met deze heldere illustraties zie je meteen hoe je met welk bedrag bij kan dragen.



Rolonduidelijkheid Zwakke schakels in een organisatie Tevredenheid over leidinggevende

Personeels evaluatie programma
Voor Effectory Amsterdam ontwikkelde Sasuga een reeks van 60 visuals. Deze werden ingezet bij personeelsevaluatieprogramma’s.



Robeco en Efactuurdirect.nl
Twee voorbeelden van uitleg animaties. Robeco in opdracht van Clockwork Amsterdam, om een wijziging in een beleggingsproduct uit te leggen.

Efactuurdirect.nl vertelt over hoe handig en simpel online boekhouden en facturen versturen is.

www.sasuga.nl/#robeco-beleggingen www.sasuga.nl/#online-factureren

Fondsmanager



Bereik uw doelgroep met beelden in alle denkbare middelen en media

Socia
l m

edia

E-m
ailin

gs

Onlin
e

Manuals

DM TV Anim
atie

s



06 14 17 82 15   |   INFO@SASUGA.NL   |   WWW.SASUGA.NL


