


Grafisch ontwerp
Nieuwe visuele identiteit

• (Klein) onderzoek naar kernwaarden en missie
• Logo design incl. schetsfases en correcties
• Primair en secundair kleurgebruik
• Lettertype familie en gebruik
• Opmaak visitekaartje incl. correcties
• Opmaak Stance voor raamsticker (of ander 

huisstijlelement naar keuze)

450,-
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Websitepakket en online service
Vindbaar en zichtbaar online

Websitepakket

• Zoekmachine geoptimaliseerd
• Responsive design
• Drag ‘n Drop beheersysteem (CMS)
• Kosteloos Upgraden
• Multilanguage 
• Snelle website via ‘cloudhosting’
… en nog veel meer.

995,-

Webservice

• Domeinnaam, hosting + 5 mailboxen
• basis+ zoekmachine optimalisatie (SEO)
• 24/7 Support via e-mail
• Telefonisch Support tussen 10.00 - 22.00 uur.
• Onderhoud en ontwikkeling

19,95 p.m. W
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Fotografie
Productfoto’s en sfeerfotografie

Sfeerfotografie

• Fotoshoot op locatie.
• Fotograaf voor een dagdeel van +/- 5 uur.
• Nabewerking en klaar maken voor druk tot 50 

foto’s.

400,-

Productfotografie

• Tot 50 producten
• Ontspiegelen (+1,25 per foto)
• Vrijstaand geknipt (+1,- per foto)

2,50 per fotoFO
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Magazine
Catalogus en brochure

• Opmaken nieuw template voor catalogus
• Cover
• Inhoudsopgave
• Productdetails
• Spreads
• Spreads vullen met tekst en beeld
• Kleine retoucheer werkzaamheden aan foto’s
• Document klaar maken voor drukker

50,- per uur

M
ag

az
in

e



Videoproductie
Animatie en video

• Concept, script en design
• Storyboard

500,-  | 1000,-

• Apparatuur
• Videomontage en nabewerking
• 3D en 2D animatie
• +/- 2 min.

1000,-  |  10.000,-
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https://www.ideavisible.nl/portfolio-posts/pro-shoes-commercial/

https://www.ideavisible.nl/portfolio-posts/intreza-explanimation/



Appdesign
Mobiel, TV en Web

• Wireframing
• User Interface design
• Testing
• Experience Design

75,- per uur
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Let op! De hierboven aangegeven prijzen zijn een globale indicatie, veel factoren hebben invloed 
op de definitieve offerte. Neem daarom in alle gevallen contact met ons op voor een op uw situatie 
aangepaste offerte of kostenindicatie.


