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Mission Statement
missie
IXSO solutions is een bureau dat zich onderscheidt door het ontwikkelen
en realiseren van functionele, overtuigende en esthetisch verantwoorde
ontwerpen met een heldere boodschap en hoge herinneringswaarde,
voor elke verschijningsvorm en geschikt voor alle soorten media

visie
IXSO solutions vindt dat een effectief ontwerp niet alleen esthetisch
vormgegeven moet zijn maar altijd goed doordacht en gebaseerd op
een duidelijk beeld van het doel en de omgeving
wij vinden het daarom essentieel om product onafhankelijk te zijn omdat
de verschijningsvorm van het ontwerp leidend en uniek moet zijn
in interactie met de opdrachtgever verbinden wij onze eigen fascinaties
en opvattingen aan die van u
met u kennis maken - en kennis nemen van de omgeving - is daarom
cruciaal voor een goed eindresultaat
wij doen het goed of wij doen het niet

wij zijn:
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kernwaarden
klant gericht

door de behoefte achter de vraag te onderzoeken
door voor uw doelgroep te kiezen werken wij voor u
door elkaar te stimuleren om het beste resultaat te bereiken
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door te analyseren voor wie en wat de boodschap
moet zijn

door samen te werken met u

betrouwbaar
door verantwoordelijkheid te nemen
door niet bang te zijn om soms fouten te maken
door product onafhankelijk te zijn
door te zeggen wat wij doen en te doen wat wij zeggen
door ook ongevraagd advies te geven

betrokken
door niet direct conclusies te trekken
door oplossingen te zoeken die verder gaan dan vandaag
door pro-actief, innovatief en resultaat gericht te werken
door "out of the box" te denken

doelmatig
door transparant te zijn
door concreet te zijn
door dit opbouwend te doen
door doelstellingen te realiseren op een efficiënte manier
door onszelf en anderen af te rekenen op het resultaat
door het anders te doen ...
wij houden van uitdagingen

archipel 35-18

8224 hk lelystad | info@ixso.nl | www.ixso.nl

2/2

iXSLEL-MIS-07-10-2017-V01

DESIGN EN MANAGEMENT

