Goed van start
met je eigen
onderneming

Gefeliciteerd! De start van je onderneming is een feit.
Komende periode komt er veel op je af en moet er veel
geregeld worden. Ook op het gebied van marketing. Een
nieuw logo, een huisstijl en een goed verzorgde website.
Zaken waar je in deze tijd niet meer omheen kan als
bedrijf.

Waarom zijn een logo en website belangijk?
Voordat je contact hebt met een potentiële klant is de kans
ontzettend groot dat hij of zij eerst je website gaat bekijkt. Daaruit
trekt een bezoeker ook snel een persoonlijk oordeel. Is het verzorgd,
oogt het professioneel, klopt wat er wordt gezegd maar bovenal
biedt dit bedrijf wat ik zoek / nodig heb.
Allemaal gevoelens en beslissingen die iemand maakt zonder je
gesproken te hebben. Een logo en een website zijn dus van groot

Speciaal voor startende ondernemers hebben wij
pakketten samengesteld. Je bepaalt zelf hoe je start,
van alleen een logo tot compleet met website.

belang als het gaat om een eerste gevoel en overtuiging richting je
bezoeker... En dat wil je goed geregeld hebben.

Logo

Wat gaan we doen

Een logo moet in één blik het gevoel van het

Stap 1 - Inventariseren

bedrijf weergeven. Juiste kleur en stijl en natuurlijk

Samen inventariseren we je wensen. Kleuren,

eigentijds en passend bij de doelgroep. Wij

stijl, persoonlijke voorkeuren en natuurlijk je

ontwerpen jouw logo na een intakegesprek.

bedrijfsnaam.

START SMART

LOGO

€ 495
1 voorstel

€ 995
3 voorstellen

Ontwerp van jouw unieke en
professionele logo in 3 proefgangen.

Dit doen we in 3 rondes. Hierna krijg je het logo
toegestuurd zodat je hem kunt gebruiken op je

Stap 2 - Ontwerp

briefpapier, social media etc.

Op basis van je wensen ontwerpen wij 3
verschillende logo’s. Hieruit kun je een keuze

Huisstijl

maken welke we daarna nog max. 2 keer

Je huisstijl is de basis voor al je uitingen. Denk

aanpassen. Hierna krijg je de bestanden.

aan folder, visitekaartje, brochure en zelfs voor je

START SMART

BRAND

€ 1.295

Ontwerp van jouw unieke en
professionele logo in 3 proefgangen.

website. We bepalen het lettertype, ontwerpen

Stap 3 - Huisstijl

stijlelementen en maken 3 items drukklaar voor je

Logo afgerond. We gaan aan de slag met je

Wij ontwerpen je huisstijl zodat je altijd

op (visitekaartje, brief-/factuurpapier en envelop).

huisstijl. We maken diverse voorstellen en na

professioneel voor de dag komt.

akkoord ontvang je drukklare bestanden van je

Website

visitekaartje, briefpapier en envelop.

Geef potentiële klanten de kans je bedrijf te
vinden en contact met je op te nemen. Wij

Stap 4 - Website

ontwerpen je website op basis van je logo en

Het ontwerp en bouwen van je website. We

huisstijl en natuurlijk je persoonlijke wensen

stemmen vooraf de stijl, doelgroep, doelstellingen,

als het gaat om pagina’s, afbeeldingen en een

teksten, pagina’s etc. af. Wanneer het ontwerp

formulier.

akkoord is, gaan we de website werkend maken
in WordPress. Hierdoor kun je na oplevering zelf

Met deze drie onderdelen heb je de basis

eenvoudig je website beheren.

voor je bedrijf te pakken op het gebied van

START SMART

ONLINE

€ 1.995

Ontwerp van jouw unieke en
professionele logo in 3 proefgangen.
Wij ontwerpen je huisstijl zodat je altijd
professioneel voor de dag komt.
Ontwerp en bouw van je website.
Maatwerk ontwerp en max. 7 pagina’s.

marketing. We kunnen hierin nog veel meer voor

Stap 5 - Vervolg

je betekenen. Denk daarbij aan Social Media

Zodra de website live staat begint het pas. Graag

ondersteuning of zoekmachine optimalisatie

adviseren en begeleiden wij jou om het maximale

(SEO). Maar dat is de volgende stap.

uit je website en social media te halen.

Inclusief contactformulier.

START SMART

SOCIAL

vraag een
offerte
aan

Per week (een of meerdere) berichten met

START SMART

SEARCH

afbeelding op diverse sociale kanalen.

vraag een
offerte
aan

Digitale nieuwsbrieven opstellen en
verzenden, aantal in overleg

Je bedrijf op de de eerste pagina op Google of zelf bovenaan? Dat is geen geluk. Wij optimaliseren
je website op diverse gebieden zodat jij op belangrijke termen hoog scoort in de zoekresultaten.
Wil je dat ook voor jouw bedrijf? Vraag dan een offerte aan.

Blogbericht op website
Actieve Webcare

33%
korting

Buro Brein
Prins Hendrikkade 104
2225 HP Katwijk

Tel:
071 20 324 02
Mail: info@burobrein.nl
Web: www.burobrein.nl

START SMART
van burobrein

Hostingpakket
Jouw website professioneel
gehost via Buro Brein
voor: € 99,95 *
*eerste jaar, daarna
€ 149,- per jaar

