tarieven mooi werk,

maar wat kost dat eigenlijk?
uurtarieven

90,-

70,-

Concept, Strategie,
Ontwerp & Development

Opmaak

A journey through the unexplored potentials of your
brand.
In deze workshop onderzoeken we samen wat en
wie jouw merk is, waarom het anders is dan anderen
workshop

small

499,-

en waarom mensen het willen hebben.

medium
1.199,-

large
1.999,-

brand identity
Branding begint met een goede strategie. Vervolgens slaan
we de brug tussen de logica van de strategie en de magie van
het merk met creatief design. Hiermee creëren we merken die
schuren, herkenbaar zijn en niet te kopiëren. Die iets toevoegen
aan een product of dienst dat verder gaat dan de fysieke
waarde. Een merk waarmee je groei kan realiseren.

large

3.999,-

medium
5.999,-

strategie

strategie

strategie

> Offff Road workshop
— small

> Offff Road workshop
— medium

> Offff Road workshop
— large

creatie

creatie

creatie

Moodboards
Merkelementen
> Logo
> Kleuren
> Typografie

Moodboards
Merkelementen
> Logo
> Kleuren
> Typografie
Branding concept
> Vormgeving
> Beeldtaal

Moodboards
Merkelementen
> Logo
> Kleuren
> Typografie
Branding concept
> Vormgeving
> Beeldtaal
Communicatie concept

small

7.999,-

campagne
We creëren creatieve campagnes die mensen raken.
Herkenbare campagnes met een goede balans
tussen merk bouwen en sales activatie. De eerste
stap is het bedenken van twee uitgewerkte ideeën.

social
campagne
2.999,-

strategie

creatie

Briefing
Offff road workshop
> Doelgroep omschrijving
> Marktsegmentatie
Content Kalender

2 x Campagneconcept obv
strategische route, uitgewerkt
in 3 social posts

sales
activation
2.999,-

strategie

creatie

Briefing
Offff road workshop
> Doelgroep omschrijving
> Marktsegmentatie
> Boodschap bepalen

2 x Campagneconcept obv
strategische route, uitgewerkt
in 3 middelen

brand
building
3.999,-

strategie

creatie

Briefing
Offff road workshop
> Doelgroep omschrijving
> Marktsegmentatie (Category
Entry Points)
> Positionering
Customer Journey

2 x Campagneconcept obv
strategische route, uitgewerkt
in 3 middelen

* Voor de productie van de campagne
maken we vervolgens een offerte op maat.

websites
large

3.499,-

medium
5.499,-

strategie

strategie

strategie

Userflow
Wireframe

Doel bepalen
Userflow
Wireframe

Doel bepalen
Concurrentieanalyse
Userflow
Wireframe

creatie

creatie

creatie

Moodboards
Concept ontwerp

Moodboards
Concept ontwerp

Moodboards
Concept ontwerp

productie

productie

productie

1 - 5 pagina’s
Responsive design
— desktop & mobile
SSL
SEO basis
1 Jaar Hosting & onderhoud

6 - 10 pagina’s
Responsive design
— desktop & mobile
CMS
SSL
SEO basis
1 Jaar Hosting & onderhoud

11 -15 pagina’s
Responsive design
— desktop & mobile
CMS
SSL
SEO basis
1 Jaar Hosting & onderhoud

small

SEO basis
Title tags, meta omschrijvingen,
juiste opbouw Headings, vriendelijke url’s

8.999,-

