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Introductie
De naam is de primaire uitting van uw bedrijfsidentiteit. Daarom is het erg belangrijk dat
zaken als vorm, duidelijkheid, uitspraak, kracht, originaliteit, online-beschikbaarheid en
aansluiting bij uw doelgroep in orde zijn. Dit maakt naamgeving tot een specialisme dat
vraagt om creativiteit en sterk ontwikkelde taalkundige en naamtechnische vaardigheden.
Bureau Sculptaal is dé naamgever van ondernemend Nederland. Een goede naam in goede
namen. Met een bedrijfsnaam van Bureau Sculptaal wapent u zich maximaal voor een
succesvolle toekomst als ondernemer.

Hoe werkt het?
1.

In een kennismakend gesprek met Bureau Sculptaal worden uw wensen en
kernwaarden besproken, waarna deze grondig worden geanalyseerd.

2.

In een ontwerpproces worden met middelen als woordenboeken, websites,
eigen applicaties en een enorme dosis creativiteit de namen voor u gecreeërd.

3.

U krijgt de namen, aanvullende informatie en advies persoonlijk
gepresenteerd, toegelicht en overhandigd.

Kernwaarden Bureau Sculptaal:

• Liefde voor taal en sterke visuele communicatie.
• Originaliteit en kwaliteit.
• Persoonlijke en uitgebreide service.
Bureau Sculptaal is opgericht in 2007 door ontwerper Joris Visser nadat zijn project ‘Sculptaal’
werd ontvangen met een cum laude en een innovatieprijs aan de Design Academy Eindhoven.
Niet lang hierna verscheen ook zijn boek ‘Sculptaal’ bij Uitgeverij d’ Jonge Hond.
Met zijn zorgvuldig ontwikkelde methode voor ontwerpen van taal heeft hij sindsdien voor diverse media,
ondernemingen en instellingen woorden en namen bedacht, en had in 2010 en 2011
een dagelijkse column in NRC.next.

Referenties Bureau Sculptaal
Selectie uit klantenlijst, reacties en aanbevelingen van cliënten en media.

“Bureau Sculptaal heeft onze naam, logo’s en huisstijl

“Wij danken Bureau Sculptaal voor de goede samenwerking,

ontwikkeld. Van conceptontwikkeling tot het uitwerken van de

maar bovenal voor de mooie woorden, die ons lang zullen

logo’s en huisstijl zijn wij als Warentuin uiterste tevreden.

bijblijven. Erg fijn dat het iedere dag mooi op tijd

Joris Visser is een goed ‘out of the box’ en creatief denker wat

en goed afgewerkt naar ons toe wordt gestuurd.

wij zeer waarderen. Met een combinatie van grondige analyse,

Onze oprechte dank.”

lef en creativiteit ontwikkelt hij goede, originele en gedurfde
namen en logo’s welke ook aanslaan in de markt.“

Margot Poll,
namens redactie NRC.next

Jeroen Linde,
Directeur, Warentuin B.V.

“Knap hoe Bureau Sculptaal met ons mee kan denken en
vervolgens met verassende en goed gebekte nieuwe woorden
“Joris Visser van Bureau Sculptaal is een woordsmid, hij heeft

op de proppen komt. Dankzij Sculptaal heeft Lingotto nu

een boek gemaakt met nieuwe woorden voor begrippen waar

drie prachtige nieuwe woorden die wij elke dag met volle

nog geen term voor bestond. Bij het publiek bestaat vaak het

overtuiging gebruiken!”

idee dat ontwerpers zich bezighouden met het maken van een
auto, een fiets of een mooie vaas. Maar vormgeven kan ook zijn

ir. F.R. (Frank) Veen,

het ontwerpen van woorden.

Projectontwikkelaar, Lingotto

Of van diensten, strategien, ideeen, voedsel of welzijn.
De discipline verbreedt zich dagelijks.”
Lidewij Edelkoort in NRC Handelsblad
Trend Forcaster, Trend Union / Studio Edelkoort

Bureau Sculptaal is perfect in staat om op basis van woorden
en gesprekken de wensen van mij als klant om te zetten naar
creatieve ideeën. Het resultaat is een geweldige bedrijfsnaam,
slogan, bijbehorend logo en het ontwerp van de website.”
Gerben Berm,
Directeur, Pieks - Human in Finance

meer reacties en referenties op Sculptaal.nl
www.sculptaal.nl

Toelichting Naampresentatie PDF
De resultaten van naamcreatie en onderzoek worden als volgt aan u gepresenteerd:
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·
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de namen en naamstrategieën worden per pagina aan u gepresenteerd
betreffende naam(richting) groot afgebeeld centraal op de pagina
alle gepresenteerde namen zijn gecontroleerd op beschikbaarheid bij de Kamer van Koophandel
onderzoeksresultaten van online gebruik (Google) te vinden in linker bovenhoek
resultaten beschikbaarheid domeinen te vinden in rechter bovenhoek
incl. taalkundige informatie (o.a. lettergrepen en beklemtoning)
betekenis, kernwoorden en waarop de naam is gebaseerd
eventuele slogan’s, zegswijzen en onderschriften
diverse alternatieven in schrijfwijze en domeinnamen
eventuele extra relevante informatie, tips en notities

www.sculptaal.nl

Trajecten
Hieronder een overzicht van de meest gevraagde naamtrajecten van Bureau Sculptaal.
Voor meer informatie of een specifieke offerte op maat kunt u telefonisch contact opnemen
via 084 - 830 4900 of een e-mail sturen naar info@sculptaal.nl.

A: NIEUWE BEDRIJFSNAAM IN 1 DAG!
inventarisatie van uw wensen en kernwaarden
inzicht in tientallen beschikbare bedrijfsnamen
brainstorm en naamcreatie op locatie

B: UW ULTIEME BEDRIJFSNAAM OP MAAT
inventarisatie van uw wensen en kernwaarden
keuze uit minimaal 10 op maat bedachte namen
beschikbaarheidsonderzoek en presentatie

C: VOLLEDIGE BEDRIJFSIDENTITEIT
uw ultieme bedrijfsnaam op maat
taalmiddelen, slogan en marketingadvies
logo, huisstijl, website, drukwerk

LOGO

BEL: 084 - 830 4900
voor meer informatie
of mail naar INFO@SCULPTAAL.NL
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