
SPECIAAL 
VOOR 
STARTENDE 
ONDERNEMERS: 
de STARter
GEFELICITEERD! Je bent gestart als 
ondernemer! Het is tijd om aan de wereld te laten 
zien wie jij bent en waar je voor staat.
 

  

VOORDELIG 
PAKKET MET  

LOGO-ONTWERP, 
STIJL EN 
WEBSITE 



WAT IS DAT NU 
EIGENLIJK?

MET DE STAR-ter 
GA JE ZEKER GOED 
VAN START!

LOGO ONTWERP | Tijdens het 
eerste gesprek bespreken we wat de 
kern is van jouw bedrijf,  wie ben je 
en waar sta je voor? Waar wil je met 
je bedrijf naartoe? Welke vormen 
en kleuren spreken je aan? En welke 
lettertypen? Door veel vragen te stellen 
komen we samen tot de kern hoe we 
jouw uitstraling vorm kunnen geven. 
Na het eerste gesprek ga ik aan de slag 
en maak ik een aantal (minimaal 5) logo 
schets voorstellen, wisselend in vorm 
en typografie. In een gesprek kijken we 
vervolgens welke van deze logo’s het 
meest aanspreekt en het beste jou en 
je bedrijf vertegenwoordigt. Dit logo ga 
ik verder aanscherpen en verdiepen. Zo 
ontstaat jouw logo.

STIJL | Als het logo klaar is gaan we 
verder met je stijl. Zo krijgen straks 
al jouw uitingen een eenduidige en 
herkenbare uitstraling. Ik maak hiervoor 
een moodboard met voorbeelden van  
beeld en sfeer en bepaal een bijpassend 
kleurenpallet en typografie.

WEBSITE | Als de stappen hiervoor 
doorlopen zijn gaan we met de website 
aan de slag. In het pakket zit een one-
page website die ik maak in de apllicatie 
WIX*. Samen bedenken we de opzet 
en wat je wil vertellen. Je dient zelf de 
teksten en de beelden hiervoor aan 
te leveren. Het is ook mogenlijk dat ik 
stockbeeld voor je zoek of dat we een 
fotograaf inschakelen (niet inbegrepen 
in de prijs). Tegen meerprijs is het ook 
mogelijk om een uitgebreidere website 
te maken. 

*WIX is een gebruiksvriendelijke webapplicatie waarin 
je zelf je website kan bewerken en updaten. Voor het 
gebruik van WIX zijn maandelijkse abonnementskosten 
verschuldigd.

GEINTRESSEERD? Maak dan een afspraak voor een  
vrijblijvende kennismaking. Via email op aleida@
fijnzinnigontwerp.nl of telefonisch op 06 107 845 26. 

STARter
LOGO + STIJL +  

WEBSITE 
ONTWERP (WIX)

nu voor 
€ 900 (ex BTW) 

De STARter  
 


