
 Logo 

° Opfrissing van een bestaand logo.
° Door de klant aangeleverde schets.
° Een bestandenpakket wordt aangeleverd aan de klant 
    ( .eps, .jpg, .png, .pdf ) 

Logo op maat

° 5 voorstellen
° Uitgebreide uitwerking van de gemaakte keuze
° Kleurvarianten op gekozen ontwerp.
° Compleet bestandenpakket

Visitekaartje met bestaand logo
° 2 voorstellen

Logo+huisstijl

° Visitekaartje
° Klantenkaart/groetenkaart
° Geschenkbon
° Briefpapier/Factuurhoofd
° Emailherkenning 
° Raam / deursticker
° Social media items ( fb cover + profi elfoto )

Flyer/affi che/uitnodiging

° 2 verschillende versies. 
 verdere aanpassingen worden aangerekend aan het uurtarief.

Folder 

° mogelijkheid tot aangepaste offerte.
° Deze prijs is een gemiddelde richtprijs.
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Prijzen Grafi sch ontwerp
€210

€385

€106

€800

€130

€295



Trouwpakket  (5 ontwerpen)

° Save the date
° Uitnodiging
° Menukaart
° Bedanking 

 Incl. begeleiding aan de hand van 1 keer samenzitten om te brainstormen. 
 Zo kunnen wij de klant zijn wensen volledig aanvoelen.

Geboortekaartje 

° 2 verschillende versies.
° Verder uitwerking gekozen ontwerp
° Stickerontwerp voor op het doopsuiker.

Geboortekaartje + Doopsuiker op maat

° Richtprijs gebootekaartje + uurtarief
°Aangepaste offerte  

€300

€160

Extra aanpassingen aan bestaande ontwerpen worden aangerekend aan het uurtarief.  € 40 / uur

Alle prijzen van het drukwerk hangen volledig af van de keuze van de klant. 
Drukwerk, doopsuiker, enveloppen, soort papier, hoeveelheid,...

Indien wij het zelf doorsturen en afhandelen met de drukker, rekenen wij er een kost van 10% bij op het totaal bedrag 
van het drukwerk.

Niet gevonden wat je zocht?  
Vraag een vrijblijvende offerte op maat aan.  

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. 
BTW niet toepasselijk.
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Prijzen Eventplanning 

Voor al u evenementen stellen wij een aangepaste offerte op maat op.
Laat je wensen achter en wij zorgen er voor dat je event scoort ! 

° 1e in take gesprek altijd gratis ! 


