
JOUW
LOGO  
LATEN 
MAKEN?

ZO WERKT HET>>



Ben jij (of bijna)  
een creatieve, 
ondernemer op zoek  
naar een uitstraling die  
past bij je bedrijf?

Ik help je graag.
 



Een logo/huisstijl
bestaat uit het pakket:

– typografie
– handlettering
– fontkeuze
– kleurenschema
– illustratie (eventueel)



Een logo traject bestaat uit  
2 fases.

FASE 1 
A. Intake 

B. Ontwerp 
C. Presentatie 

 
FASE 2

A. Oplevering  
B. Implementatie 

C. Lancering

De investering per  
fase is 340 euro ex BTW. 

De doorlooptijd per fase is in  
totaal +/ vier weken. 



FASE 1 INTAKE 
We hebben contact over jou en je 
bedrijf. Ik stuur je een werkboek 
met 10 vragen en deze ontvang ik 
graag terug.  
 
Voorbeeldvragen zijn:  
– Wat zijn je drijfveren? 
– Wie is je doelgroep? 
– Wat wil je uitstralen?  



 

FASE 1 ONTWERP 
Aan de hand van de  
intake wordt een ontwerp  
gemaakt. De huisstijl bestaat  
uit illustratie, typografie,  
handlettering, font keuze en een 
kleurenschema. 

FASE 1 PRESENTATIE
Het ontwerp wordt gepresenteerd. 
Hier is ruimte voor aanpassingen.  
 
Na akkoord gaan we door naar 
FASE 2 en volgt de eerste factuur. 



FASE 2 OPLEVERING 
Je logo wordt aangeleverd in een 
digitale, gedeelde map. Deze map is 
altijd toegankelijk. Hierin vind je het 
voor jou gekozen lettertype,  
de kleurcodes, het lettertype en 
eventuele illustraties.

Het logo wordt opgeleverd in  
diverse bestandsformaten, zodat 
je zowel on- als offline aan de slag 
kan.



FASE 2 IMPLEMENTATIE
Het logo wordt doorgevoerd in  
3 items naar keuze.

Kies je 3 favoriete items:

– Opmaak visitekaartje
– Opmaak social media banners
– Opmaak mailchimp nieuwsbrief 
– Opmaak briefpapier 
– Opmaak kleine ronde sticker
– Opmaak digitale handtekening
– Opmaak totebag
– Opmaak koffiebeker

Extra item? 75 euro ex btw.
Items zijn exclusief kosten
van eventueel drukwerk.  



FASE 2 LANCERING
Samen lanceren we op  
social media je nieuwe logo. 
Helemaal jou; zodat je met een  
trots gevoel kan gaan  
ondernemen.

FASE 2 IMPLEMENTATIE
Het logo wordt doorgevoerd in 3  
items naar keuze.



Voorbeelden



Meer voorbeelden?

Zie instagram.com/studiostof

HIJMAN
ONGERIJMD



www.studiostof.com
langleve@studiostof.com
instagram.com/studiostof


