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PRIJSLIJST

WolfBern

Alle genoemde prijzen zijn een indicatie en exclusief btw. Prijzen
kunnen veranderen, dus zorg ervoor dat je altijd de meest recente
prijslijst bekijkt op het moment van bestellen.

DRUKWERK ONTWERP
Flyer/folder/poster/kaart enkelzĳdig
Flyer/folder/poster/kaart dubbelzĳdig

75,125,-

+ drukkosten
+ drukkosten

HUISSTIJL
Logo
Logo + visitekaartje
Logo + visitekaartje + briefpapier

269,299,329,-

+ drukkosten
+ drukkosten

ONLINE MARKETING
Webdesign Basic (1 a 2 pagina’s)
Webdesign Pro (3 a 4 pagina’s)
Webdesign Expert (5 a 6 pagina’s)
Promotion Pro (meer dan 6 pagina's of meerdere sites)
Webshop

399,499,599,n.o.t.k. op afspraak
n.o.t.k. op afspraak

Social media (iconen pakket + header afgestemd op je
huisstijl)

99,-

per platform

Onderhoud website Basic

15,-

per maand

20,-

per maand

30,-

per maand (upgraden of downgraden kan
maandelijks)

39,49,49,59,59,69,n.o.t.k.

Voor alle illustraties geld dat je in het geval van
traditionele media het origineel krijgt en een
digitale kopie in hoge resolutie. In geval van
digitaal werk krijg je een bestand in pdf vorm,
zodat je deze op elk gewenst formaat kan laten
drukken.
op afspraak en afhankelijk van aantal illustraties.

- maandelijkse updates zodat je altijd de laatste versie van wordpress
hebt en je website veilig blijft

Onderhoud website Pro
- maandelijkse updates zodat je altijd de laatste versie van wordpress
hebt en 1x per maand tot 5 aanpassingen/ toevoegingen aan de
website.

Onderhoud website Expert
- maandelijkse updates zodat je altijd de laatste versie van wordpress
hebt en 1x per 2 weken een aanpassings ronde tot 10 aanpassingen/
toevoegingen aan de website.

ILLUSTRATIE
Portret 1 persoon/huisdier A4
Portret 1 persoon/huisdier A3
Portret 2 personen/huisdieren A4
Portret 2 personen/huisdieren A3
Portret 3 personen/huisdieren A4
Portret 3 personen/huisdieren A3
Scene/Illustratie bij verhaal

WERKWIJZE (geld voor alle pakketten)
1. Bij een eerste consult kijken we samen naar wat jouw behoeftes zijn.
2. Hierna stel ik een advies op, voor een (online)strategie en een vervolgplan.
3. Eerst is er een ontwerpronde met 2 a 3 opties + 2 gratis aanpassingen op het gekozen ontwerp.
4. Bij drukwerk is er keuze tussen:
a. Een drukklaar digitaal bestand waarmee je zelf een drukker kan uitkiezen (gratis).
b. Het proces door mij laten afronden met een drukker (Hierbij worden de drukkosten doorberekend en als aanbetaling gevraagd
vóór het drukken).
5. In geval van online marketing is er keuze uit:
a. Eigen beheer (je krijgt een korte cursus van mij met alle info die je nodig hebt om je site te onderhouden).
b. Of je kiest voor een onderhoud pakket met hosting op de WolfBern server. Voor een vast maandtarief, afhankelijk van het gekozen
pakket.
Digitaal of telefonisch consult is gratis
Bij afspraak op locatie worden voorrijkosten berekend op basis van aantal kilometers.
Staat jou wens niet in deze prijslijst? Stuur me gerust een bericht via de mail of het contactformulier op de site om een indicatie aan
te vragen en je opties te bespreken.

