Erik Kroon
Productie van bedrijfsfilms, radio- en tv-commercials, 2d animaties, ontwerp en realisatie van
website, huisstijl, webapplicaties, front- en backend (PHP) ontwikkelaar en het brein voor nieuwe
concepten en advies op creatief gebied.
Meer dan 20 jaar ervaring, veelzijdig, flexibel en loyaal, dat maakt Punch Creative.
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Creatief
Multidisciplinair, samenwerkend, oplossingsgericht en gedreven.
Opleidingsniveau: MBO (MTS Electronica)

Arcade Music

RTV Producer

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.

Dino Music

Product manager

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.

Universal Music

Product manager

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.

Punch Creative

Zelfstandig ondernemer/Freelance

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.


AV Media

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.


Design

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.


Mijn brein

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
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erik@punchcreative.nl
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