
PORTFOLIO



THE GIN SUM CLUB

 

Design en uitwerking van de huisstijl, 

website en media uitingen van TGSC,

een nieuw restaurant in hartje Haarlem, 

waar Gin Tonics en Aziatisch eten een 

gouden combinatie blijken.



VREDESTEIN
HARDWELL MUSIC VIDEO 

‘RUN WILD’

Design en uitwerking van diverse 

grafische game elementen voor de  

Hardwell ‘Run Wild’ Music Video.

De clip is inmiddels meer dan 11 miljoen 

keer bekeken op YouTube en bekroond 

met een ‘Golden Dolphin’ op de  

Cannes Corporate Media & TV Awards 2016.

In opdracht van Sounds Like Film.

Bekijk de video hier.



ROOKVRIJE HORECA
INFOGRAPHIC MUUR

 

Design van een infographic muur voor  

een campagne voor Rookvrije Horeca. 

Schokkende feiten en cijfers van het Trimbos 

Instituut over meeroken in de horeca 

dienden als basis. Door de infographic als 

tekst-sjablonen te plakken op muren en plafonds 

van een kroeg waar nog veel gerookt werd en  

dan de teeraanslag in de letters schoon 

te poetsen, ontstond een krachtige en 

confronterende boodschap.



ACCENTURE
THE NEXT TEN APP BOOK

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan 

van Accenture Nederland, bracht het bedrijf  

een App Book uit. Dat is een combinatie  

van een fysiek (papieren) boek met een  

iPhone applicatie. De iPhone wordt in het 

midden van het boek geplaatst en vult de  

artikelen aan met film. 

 

Winnaar ‘zilveren Esprix’ en 

best practice case van Accenture.



ACCENTURE
ANALYTICS - PIE CHART

Een direct mail naar klanten  

van Accenture. In de doos zit  

een taart van Patisserie Kuyt.  

Niet zomaar een taart, 

maar een Pie-chart.



ACCENTURE DIGITAL
THE COOKIE LAW

 
Een doos met Macarons als basis  

voor de grafieken die op een gedrukt  

transparant vel eroverheen ligt.

De grafieken geven digitale inzichten  

weer over de cookie-wetgeving.

Een direct mail naar klanten  

van Accenture.



ACCENTURE
HPB DENMARK

Een huisstijl ontwikkelen voor  

het evenement ‘digital business ’ 

van Accenture Denemarken.

De kenmerkende iconen zijn opgebouwd  

uit verschillende onderdelen van  

printplaten van computers.



ACCENTURE
ZUIDAS RUN

In aanloop naar de ‘zuidas run’,  

een hardloopwedstrijd georganiseerd  

door Accenture, hebben wij de  

verschillende statistieken weergegeven  

in aantrekkelijke infographics,professions
battleof

5 weeks to go



IITTALA
GESCHENKVERPAKKING

 

Een 3D mockup voor een presentatie  

van een nieuwe luxe geschenkverpakking  

voor een serie glaswerk van iittala. 

Bij gebrek aan fotografie is het glaswerk 

in 3D gemodelleerd. De verpakking is 

inmiddels in productie.



BACARDI
MOJITO KIT

3D product visualisatie van  

de Bacardi Mojito Kit.



MADAGA COOKER

Concept en 3D visualisatie

van de Madaga Cooker.

Madaga is een merk dat zich  

heeft gespecialiseerd in  

smaakvolle en gezonde 

biologische kindervoeding.



GEBOORTEKAARTJE 
VOOR NORI

Concept en 3D design voor  

het geboortekaartje van Nori,

gemaakt in Cinema 4D.



BREDERODE DALTONSCHOOL
HUISTIJL & WEBSITE

Concept en uitvoering van  

de nieuwe huisstijl en website voor  

de Brederode Daltonschool.



BEN & JERRY’S
WHAT’S ON YOUR PINT?

FAIR-zin de naam en 

FAIR-beter de wereld!

Verzin een nieuwe naam voor een  

nieuwe Ben & Jerry’s smaak.

 

Zet je boodschap op een 

beker ijs op www.benenjerry.nl

en Ben & Jerry’s doneert 

€ 10.000,- euro aan het 

winnende goede doel.



BEN & JERRY’S
CORE TOUR

Ben & Jerry’s brengt de  

Core to your door. 

In deze campagne rijdt Ben & Jerry’s 

met een bus met hun nieuwste ‘core’ smaken 

het land door. Naar degene die zich  

op de actiesite hebben ingeschreven.

(Wel van koeien, onverwachte cadeautjes, ijs op kantoor, blije boeren, 
zachte karamel, een festival onder de zon, Fairtrade ingrediënten, 

delen, roadtrips, chocola in alle soorten en vormen, Free Cone Day, 
gelukkige mensen, een nieuwe smaak voor het eerst proeven)

maar we 
willen je 
iets leuks 
vragen...

Wij houden 
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 niet zo van

 advertenties,
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BEN & JERRY’S
GREEK SHOW

Diverse uitingen voor de 

introductie van de nieuwe smaak  

Greek Style Frozen Yoghurt.



MALMBERG BEURSTAND

3D-ontwerp voor de beursstand  

van uitgeverij Malmberg.



RIVIERA MAISON
MAGAZINE

Ontwerp en uitvoering van meerdere  

Riviera Maison Magazines. 



RUPSJE NOOITGENOEG
C4D EXAMENOPDRACHT

3D animatie van het kinderboek  

‘Rupsje Nooitgenoeg’ van Eric Carle, 

voor mijn eindexamenproject voor  

de opleiding C4D producer bij CMM.

Bekijk de animatie hier.



FOKKER S11
C4D EXAMENOPDRACHT

Modeling van een Fokker S11.

Eindexamenopdracht C4D producer.



+31 (0)6 - 411 68 552

robin@studiodouwes.nl

linkedin.com/in/rhdouwes

studiodouwes.nl


