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Erik Kroon
Ik produceer bedrijfsfilms, radio- en tv-commercials, 2d animaties en ontwerp en realiseer 
websites, huisstijl en webapplicaties.

Meer dan 20 jaar ervaring, veelzijdig, flexibel en loyaal, dat maakt Punch Creative. Huur mijn 
brein, ik deel mijn kennis graag. 

Let's meet, match and create #huurmijnbrein



www.punchcreative.nl
erik@punchcreative.nl
+31 (0)623 654 128

�

Creatief
Multidisciplinair, samenwerkend, oplossingsgericht en gedreven.
Opleidingsniveau: MBO (MTS Electronica)

Hier heb ik als producer van radio- en tv-commercials gewerkt. We maakten er de commercials 
voor alle Europese vestigingen. Ik heb me hier eigen gemaakt om unieke en opvallende 
internationale concepten voor commercials te bedenken en te realiseren.

RTV Producer
Arcade Music

Bij Dino Music heb ik in de rol van productmanager meer met artiesten gewerkt. Ik bedacht er 
concepten en deels de marketing voor nieuwe releases. Begeleidde er de realisatie van artwork 
en reclamemateriaal en maakte het product tastbaar. Radio- en tv-commercials produceerde ik 
zelf.

Product manager
Dino Music

Mijn rol en werkzaamheden waren gelijk aan die bij Dino Music. Het verschil was dat ik weer net 
als bij Arcade werkte aan compilatie-cd’s en -dvd’s. Nu echter van het licenseren van tracks tot 
het product en uiteindelijk de commercials.

Product manager
Universal Music

Sinds 1999 ben ik zelfstandig ondernemer onder de naam Punch Creative. In de jaren tot nu heb 
ik mezelf verder ontwikkeld en mijn kennis verbreed. Ik verplaats me zo goed mogelijk in elke 
opdracht door me in te leven in product, opdrachtgever en de beoogde doelgroep.

Zelfstandig ondernemer/Freelance
Punch Creative

Audiovisuele media, van het bedenken van het concept tot de productie van commercials en films 
voor bedrijven, organisaties of een product en 2D-animaties en explainervideo’s. Ik spreek ook 
commercials en films in als voice-over.

Ik heb o.a. gewerkt voor Dutch Filmworks, Inergy, Ubisoft Benelux, TNA Solutions, De Militaire 
Courant, EyeOn, Interface Benelux en Overamstel Uitgevers.

AV Media
�

Het ontwerpen van een logo, huisstijl en merchandising. Advertenties voor social media en print. 
Websites die ik maak, maak ik in Wordpress, maar ik kan deze ook opzetten in HTML en 
Bootstrap. Met de kennis van PHP, jQuery en MySQL maak ik webapplicaties. 

Ik heb o.a. gewerkt voor Ubisoft Benelux, PITT cooking, Erik Vroege Hoveniers, Tosca Menten, 
Mirjam Mous en Stichting Triathlon Woerden.

Design
�

Meer dan 20 jaar ervaring en onuitputtelijke creativiteit zijn binnen handbereik. Ik bedenk en 
realiseer totaalconcepten, ben van alle markten thuis en neem zonder aarzeling de regie in 
handen. 

 #huurmijnbrein

Mijn brein
�

Let's meet, match and create



Marcel Keij
Ubisoft Benelux

Erik is een creatieve maker, die goed met je meedenkt. Hij komt zelf met goede oplossingen, en let goed op de details. 
Denk hierbij aan schaduwen om tekst beter leesbaar te maken. Erik is een no-nonsense vent. Hij weet waar het om draait 
en pikt direct op wat de kernboodschap moet zijn. Hij daagt je uit, en laat je ook de andere kant zien, waardoor je weer 
een nieuwe leerervaring op doet.

Danielle Pels
Inergy, WoerdenSport en BPV

Ik heb al meerdere video's met Erik gemaakt. Hij werkt snel, efficiënt en denkt pro-actief met je mee. Het script schrijft hij 
na een briefing van mij waarbij hij niet schroomt door te vragen en kritisch te zijn waardoor het eindresultaat echt goed 
wordt. Erik kan niet alleen goed filmen en editen. Hij maakt ook mooie animaties en versterkt films met de juiste muziek. 
Kortom: Ik zou het je aanraden met Erik in zee te gaan!

Jeffrey Prenger
Dutch FilmWorks

De samenwerking met Erik Kroon is voor ons een hele waardevolle. Erik staat altijd klaar voor ons, ook als we een hele 
krappe deadline hebben. Hij kijkt altijd hoe hij ons kan helpen en is creatief en efficiënt in wat hij doet. Met onze ideeën 
en zijn creatieve input, komen we altijd tot een goed eindresultaat, met een budget dat vaak lager ligt dan bij zijn 
concurrenten.

Maikel Bink
PITT cooking

De samenwerking met Erik hebben we vanaf het eerste moment als meerwaarde van onze organisatie gezien. Erik is in 
staat om out of the box te denken, maar daarnaast doelgericht op het hoogste niveau de behoefte van de onderneming 
feilloos om te zetten naar het gewenste resultaat. Als persoon is hij prettig om mee te werken, en daarnaast is hij meer 
dan betrouwbaar.

Harry Smeulders
Accountantskantoor Smeulders B.V.

Erik komt met totaal andere invalshoeken als die ik zelf van tevoren zou hebben bedacht. Hij is zeer creatief en komt zijn 
afspraken goed na. Heel fijn om mee te werken!

Referenties
Recentelijke heb ik een aantal opdrachtgevers gevraagd om een referentie

te schrijven. Met trots laat ik je deze hier lezen, het representeert precies wie

ik ben en hoe ik omga met opdrachten. 


