
Wij houden van boeken. We houden van de geur 
van vers gedrukte inkt en het knisperen van 
nieuw papier. Of een mooi boek op je tafel met 
inhoud die je boeit. Veel meer is het eigenlijk 
niet wat ons drijft. BLKVLD Uitgevers geeft 
boeken uit die volgens ons de moeite waard 
zijn, waar ons hart sneller van gaat kloppen. De 
boeken die via onze uitgeverij verschijnen zijn 
met plezier, passie en liefde samengesteld. 
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U wilt uw jubileum of evenement eenmalig 
publiceren door middel van een boek. U wilt 
met een tijdschrift of boek uw visie kracht 
bij zetten, uw bedrijfsgeschiedenis of uw 
vakkennis uitdragen. Wij zijn storytellers en 
ontwerpers en verwezenlijken samen met u 
uw gelegenheids uitgave!

Bedrijfsantropologie
Een gelegenheidsboek maken is voor ons een 
gezamenlijk proces. De identiteit van uw bedrijf, 
het imago waarmee u zich wilt presenteren en 
het verhaal dat u wilt vertellen, staan daarbij 
centraal. Ons team van ontwerpers, specialisten, 
bedrijfshistorici en tekstschrijvers geven uw 
wensen vorm. Wij hebben een sterke passie 
voor gedrukte media, geschreven tekst, beeld en 
natuurlijk een passend, overkoepelend ontwerp.
Onze storytellers en ontwerpers starten met een 
heldere formule voor uw uitgave. Wij zorgen 
daarnaast voor een bij uw wensen aansluitende 
samenstelling van onze teams om tot het juiste 
resultaat te komen. 

Interesse?
Kijk op onze website of neem contact op voor 
een afspraak. Wij komen graag langs om over 
toekomstige projecten te praten.
 
www.blikvelduitgevers.nl

Gerealiseerde boeken 
voor o.a.

CoolBrands Nederland
Gemeente Brielle

Dalfsen
Boxmeer

Den Haag
 Stichting Nederlandse Archeologie 

Historische vereniging Jacobswoude
Nederlandse Vereniging van 

Burgemeesters
Ministerie van Financiën

Provincie Zuid Holland  
CRM Nederland

Poolnacht van Groningen
Hoogheemraadschap Delfland

Wij zi jn specialisten 
op het gebied van 
• Bedrijfsgeschiedenis
• Storytelling
• Erfgoed
• Identiteit en Branding
• Imagobuilding
• Design
• Jubileum boeken

GELEGENHEIDSBOEK


