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Suzy-Wong Lounge
Korte Leidsedwarsstraat 45

1017 PW Amsterdam
+31(0) 20 626 67 69
info@suzy-wong.nl
www.suzy-wong.nl

Korte Leidsedwarsstraat 45
1017 PW Amsterdam

+31(0) 20 626 67 69
www.suzy-wong.nl

  

Thirsty for some excellent drinks? Hungry for some tasty bites? 
This glamorous and sensuous cocktail lounge will take your breath 

away in a world of modern American, oriental and classic French 
elements while enjoying the most unique cocktails shaken by her 

personal cocktail shakers.

The Amsterdam nightlife hotspot 
Suzy Wong has been inspired 

by the 1957 novel ‘The World of 
Suzie Wong´ by Richard Mason 
in which lead character Robert 

Lomax, a young Englishman 
working in an office, decides to 
pursue a new career as an artist 

in Hong Kong. He checks into the 
Nam Kok Hotel, not realizing that 

it is an unofficial brothel. This 
discovery only makes the hotel 

more charming in L omax’s opinion 
and a better source of inspiration 

for his paintings. He quickly 
befriends most of the hotel’s 

bargirls but is most fascinated 
by the archetypal “entertainment 
lady with a heart of gold”, Suzie 
Wong. Lomax originally decides 

that he will not sleep with any of 
the girls but it soon emerges that 
Suzie Wong is interested in him, 

not as a customer but as a serious 
boyfriend. Although Suzie Wong 
becomes the kept woman of two 
other men, Lomax and Wong are 

eventually reunited.

www.suzy-wong.nl

S&H Horeca BV - Suzy-Wong
Korte Leidsedwarsstraat 45
1017 PW Amsterdam

BTW NL858055818B01 
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Nadat er een handgranaat was achtergelaten bij de voordeur door een onbekend figuur had dit sushi restaurant in Amsterdam een update nodig.  
Ik heb dat voor ze gerealiseerd binnen een korte tijd.
Visitekaart ontwerp algemeen en voor diverse managers - Flyer A5 - briefpapier. 



Een zaden bedrijf dat zich richt op in en verkoop van specifieke zaden buiten de marktcomform van andere grote zaden bedrijven. 
Logo ontwerp - Huisstijl ontwerp

Crown Business Centre Haarlem, A. Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem, The Netherlands



Een één-mans-kracht der natuur dat zich specialiseert in marketing & brandmanagment voor bedrijven in de groene sector. Zadenbedrijven, kassen, 
biowaste en laboratoria waar gewerkt word aan verbetering van planten en groeiprocessen. 

We enjoy servicing you! We are located with our office at: A. Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem, The Netherlands. We can be reached by phone: +31687891114 
or by e-mail: jbjansen@artha-green.nl and you can check our website at www.artha-green.nl. We are registered at the Chamber of Commerce in Alkmaar 
under reg. No. 61902225 and our VAT No. is NL119221706B01. Al our offers and transactions are subject to our general conditions which are available 
on request. After enjoying our service we appreciate your payment to our bankaccount with KNAB bank: IBAN No. NL92 KNAB 0282 1750 32; BIC KNABNL2H

My name is Jan Berend JANSEN. You can reach me by phone: 
+31687891114 or by e-mail: jbjansen@artha-green.nl and 
check our website at www.artha-green.nl. We are located with our 
office at: A. Hofmanweg 5A, 2031 BH Haarlem, The Netherlands.



Achilles Investment Group richt zich op de vastgoedmarkt van Amsterdam. Hun doel is om de woningen weer nieuw leven in te blazen. Ook de web-
site is door mij ontworpen: www.achillesinvestmentgroup.com



Poster en social media promotie voor Serious Kledinghal van de Patronaat. Ik ben hier 6 jaar vrijwilliger geweest.



Marije Groot. Een zeer getalenteerd interieur ontwerpster met een groot klanten bestand in de kop van noordholland. Ook de huisstijl en de website
www.groots-wonen.nl heb ik ontworpen. 

Kwartaal brochure Pop Vriend Seeds. 
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I gewoonkloppend
Y gewoonkloppend

info@gewoonkloppend.nl
www.gewoonkloppend.nl

Onderdijk 225, 
1693 CE  Wervershoof

G E W O O N  K L O P P E N D

Gerard Klopper
Eigenaar | Timmerman

+31 (0) 6 11430702
info@gewoonkloppend.nl
Y I gewoonkloppend

www.gewoonkloppend.nl

Voor Gerard Klopper een logo, huisstijl en promotie artikelen ontworpen. ook de website is door mij ontworpen. www.gewoonkloppend.nl



LANGE LEIDSEDWARSSTRAAT 90-92

AMSTERDAM
CAFEBUBBELS      FEESTVANJOOP

LANGE   LEIDSEDWARSTRAAT  39   AMSTERDAM

Complete pagina promotie voor de Volkskrant - één van de vele projecten die ik ontworpen heb voor deze horeca groep.

Hekwerk ontwerp en Thunder Thursday concept opgeleverd voor HFVJ  Foute Apres Ski feest poster en social- + Party fotografie 
Inclusief fotografie. 



Netzoals Bubbels en Het Feest van Joop heb ik een lange tijd de social media van gay club Soho in Amsterdam mogen bijhouden. 



Één van de vele projecten voor de Soho was Crazy Wednesday met Barry Paf bekend van de radio, voorheen 538 en nu 100%NL

Facebook banner

Meme A2 poster



Container Centralen - Stand ontwerp - beeldbewerking - drukwerk en PMS controle in Duitsland, Denemarken, Spanje, Polen en Nederland

Logo ontwerp - single hoesje en cd ontwerp, visitekaart en PVC kaart ontwerp. Voor zangeres Emy Perez. 



Voor Dominique heb ik een logo ontwerp gemaakt. Do More With Do. 

Rich in Paradise beeldmerk ontworpen.  
Poster ontwerp en social media promotie. 



Bioriginals is een verhaal apart. Zij beschikken over een groot magazijn gevuld met on-gemanipuleerde zaden. Alsin, nog niet bewerkt door de weten-
schap. Groentes en fruit zoals ze vroeger werden gegeten. Voor een ouderwetse wereldse beleving. Gevestigd in Spanje. 

BR Jaarmarkten verzorgt, zoals de naam als suggereert, jaarmarkten door het gehele land. Zij regelen alles. Hierdoor kunnen de marktkramen doen 
waar ze goed in zijn: Verkopen 



Een aantal communicatie studenten vroegen om mijn hulp. Een logo voor hun project om geld in te zamelen voor Het Vergeten Kind. Zij zijn van 
Amsterdam naar Brussel gerend om op deze manier aandacht en geld te halen voor weeskinderen over de hele wereld. 

Een logo voor een kortstondig Omroep West project: Rock & Roll Circus. Waarbij bands het tegen elkaar opnemen voor een hoofdprijs en een optreden 
bij Omroep West radio. 



Een jong bedrijf dat zich richt op Folklore en alles wat daar bij hoort. Het relevant houden onder jongeren is hun grootste doel. 

Voce Coaching richt zich voornamelijk op het helpen van de mens. Dit gebeurt door sessies, mindfullness lessen en E.M.D.R. 



Suits Amsterdam is een café-restaurant dat zich compleet richt op het juridische aspect van hun omgeving. 

De naam zegt het al. Ik hou van de Portugese keuken. De opdracht kon ik niet weerstaan.  Zowel service als specifieke Portugese ingrediënten is waar 
zij specialiteit van hebben gemaakt. 



Auto-stikkering voor Frank Jol Orthopedische dienstverlening. Geïnspireerd op het ontwerp van het 
bedrijfspand. 



Het logo was er al. De rest alleen niet. De vraag was dan ook. Zou jij een huisstijl willen ontwerpen 
voor ons Show restaurant Burlesque (nu Toppers cafe Amsterdam)


