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EEn uniEkE blEnd van grafisch ontwErp En EEn cappuccino...

TASTE! the Graphic barista

• Smaakvolle invulling van relatiemarketing
• Prikkelend, verrassend, effectief 
• Compleet in grafische communicatie
• Thuis in de Italiaanse koffietraditie
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Ook los inzetbaar!
Vraag naar demogelijkheden!
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Een ode aan smaak. Een vurig spel der zinnen. Prikkelend, 
verrassend, vertrouwd. Zoals alleen een authentieke espresso,  
of een mooi bereide cappuccino geest en gemoed complimenteren  
kan. Dát is waar de barista het voor doet. Zo ook de vorm,  
het visuele, het ontwerp. Opvallend, volmaakt, tot de verbeelding 
sprekend. Dát is het doel van de grafische ontwerper.  
Twee werelden? Eén passie! Die van goede smaak.  
En van de ongecensureerde beleving ervan. Dát is: TASTE!

the Graphic barista combineert de creatieve expertise van een grafisch 
ontwerper met de bijzondere kwaliteiten van een professionele barista. 
Zo geeft hij relatiemarketing opnieuw betekenis. Met stijl, finesse en 
toewijding. Om van uw receptie, feest, beursstand, productpresentatie  
of evenement een onvergetelijke beleving te maken. 

Vraag the Graphic barista om uw mailing, advertentie of uitnodiging 
voor u te ontwerpen en hij zorgt ervoor dat deze volledig aansluit bij uw 
feest, evenement of beursstand. Nóg sterker wordt het effect, wanneer 
the Graphic barista ook als gastheer aanwezig is om uw relaties op een 
vakkundig bereide Italiaanse koffie te trakteren. Uiteraard kan hij ook 
elk denkbare grafische smaakverfijner verzorgen voor gebruik tijdens 
uw feest, evenement of beurs. Denk aan uw drukwerk, het ontwerp en de 
aankleding van de stand zelf, maar ook koffiebekers of espressokopjes 
voorzien van uw logo. Een fraai vormgegeven bedankkaartje en passend 
geschenk maken vervolgens de beleving compleet.

Weten wat the Graphic barista voor u kan betekenen? Neem contact op 
voor een vrijblijvende kennismaking. Uiteraard onder het genot van een 
espresso, cappuccino of café latte naar smaak.  
TASTE! the Graphic barista op www.thegraphicbarista.nl.
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