Het video-pakket
Waarom starten met videomarketing? Nou, omdat je met behulp van een videoboodschap een
heldere uitleg kan geven over wie je bent en wat je precies doet. Je kan bijvoorbeeld gemakkelijk
een presentatie of aquisitiegesprek inleiden of een product lanceren. Video en geluid voegen de
juiste sfeer en het juiste gevoel toe aan jouw onderneming of product. Jouw klant of opdrachtgever
voelt zich daardoor direct meer betrokken. Wist je dat online video goed is voor 91% van alle IP
traffic? Je vergroot zo de effectiviteit van jouw communicatie en online strategie.
Het video-pakket bestaat uit twee verschillende opties;

✳

✳

Basis promotiefilm/bedrijfsfilm

Uitgebreid promotiefilm/bedrijfsfilm

In de vorm van een typografische animatie
met geluid. Eventueel wordt er ook gebruik
gemaakt van uw (bestaande) fotografie.

Verschillende opties zoals filmen, interview,
animatie, geluid etc. zijn bespreekbaar.

Vanaf 750,- euro

Vanaf 1500,- euro

- Dit pakket is inclusief: editten, kleurcorrectie,

- Dit pakket is inclusief: storyboard, editten, kleurcorrectie,

titels en muziek.

titels, geluid, muziek en camerawerk.

- Duur film: maximaal 1 minuut.

- Duur filmpje: maximaal 2 minuten

✳

- Prijzen zijn exclusief BTW
- Wanneer u gebruik maakt van onze diensten gaat u akkoord met de
Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (www.bno.nl).

www.studiostillehelden.nl
Tijs van Zeventerstraat 15 3062 XP Rotterdam / info@studiostillehelden.nl / 010.21.21.630

Het communicatie-pakket
Communicatie is van groot belang. Uw bedrijf is overal zichtbaar en daarom is het goed om een
sterke en eenduidige interne als externe communicatie te hebben.

✳

✳

Communicatieadvies

Social Media workshop

Op maat communicatieadvies

Socialmedia ‘how to do it’ en workshop.

Dit gebeurt aan de hand van een gesprek waarin
de behoefte van de klant wordt besproken.

Kleine handleiding en workshop met daarin
besproken hoe je het beste gebruik kunt maken
van Social Media.

Vanaf 100,- euro

Vanaf 500,- euro

✳

- Prijzen zijn exclusief BTW
- Wanneer u gebruik maakt van onze diensten gaat u akkoord met de
Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (www.bno.nl).

www.studiostillehelden.nl
Tijs van Zeventerstraat 15 3062 XP Rotterdam / info@studiostillehelden.nl / 010.21.21.630

Tekst-pakket
Naast een sterke visuele identiteit is het belangrijk om je boodschap te vatten in een heldere tekst.
Of het nu gaat om een tekst voor de website van een startende ondernemer, het redigeren van
een bestaande tekst, het opstellen van een persbericht of het schrijven van een artikel voor een
magazine, het is van groot belang om altijd rekening te houden met de doelgroep. Met de keuze
voor een tekstpakket weet je zeker dat dit met de grootste zorg gebeurt.

✳

✳

✳

Persbericht

Websitetekst

Redigeren

Persbericht van
maximaal 500
woorden.

Kort en bondig
geschreven tekst.

Het herschrijven
of corrigeren van
een tekst.

Vanaf 250,- euro

Vanaf 200,- euro

Vanaf 150,- euro

- Deze prijs is van

- Deze prijs is van

- Deze prijs is van

toepassing op

toepassing op

toepassing op

een tekst van 500

een tekst van 350

een tekst van 500

woorden (1 pagina)

woorden (1 pagina)

woorden (1 pagina)

- Deze module bevat

- Deze module bevat

- Deze module bevat

1 correctieronde.

1 correctieronde.

1 correctieronde.

✳

- Prijzen zijn exclusief BTW
- Wanneer u gebruik maakt van onze diensten gaat u akkoord met de
Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (www.bno.nl).

www.studiostillehelden.nl
Tijs van Zeventerstraat 15 3062 XP Rotterdam / info@studiostillehelden.nl / 010.21.21.630

Het basis huisstijl-pakket
Ben je een startende ondernemer en zoek je een professionele huisstijl om een goede start
te maken? Werk je met een gelimiteerd budget en wil je weten waar je aan toe bent?
Het basis huisstijl-pakket kan dan een uitkomst bieden. Overzichtelijk en duidelijk in inhoud en
kosten én toch professioneel! Wij ontwerpen een duurzame huisstijl dat met jouw onderneming
mee kan groeien. Heb je een specifieke wens? Dan nodigen we je vrijblijvend uit voor een gesprek
en een offerte op maat.

✳

✳

✳✳

✳

Logo

Middelen

Wordpress site

Website op maat

Ontwerp logo
en visitekaartje.

Ontwerp
briefpapier en
flyer/folder.

Ontwerp basic
website,
ontwikkeld in
Wordpress.

Ontwerp basic
website en op
maat gemaakt
CMS systeem.

Vanaf 750,- euro

Vanaf 750,- euro

Vanaf 750,- euro

Vanaf 1500,- euro

- Deze module bevat

- Deze module bevat

- Deze module bevat

- Deze module bevat

2 ontwerpvoorstellen
en 1 correctieronde.
- Prijs is exclusief

2 ontwerpvoorstellen
en 1 correctieronde.

3 template voorstellen.
- Opmaken en

- Prijs is exclusief

drukwerkkosten en

drukwerkkosten en

fotografiekosten.

fotografiekosten.

vullen van 5 pagina’s.
- ‘Do it yourself’ pdf
met uitleg over het

- Flyer of folder mag

onderhouden van je

ook een ander
middel zijn, mits in

eigen site.
- E xclusief kosten

overleg.

aanschaf template

2 ontwerpvoorstellen
en 1 correctieronde.
- Opmaken en
vullen van 5 pagina’s.
- E xclusief aanschaf
domeinnaam.
- Klant dient zelf tekst
en beeld aan te
leveren.

en domeinnaam.
- Klant dient zelf tekst
en beeld aan te
leveren.

✳

- Prijzen zijn exclusief BTW
- Wanneer u gebruik maakt van onze diensten gaat u akkoord met de
Algemene Voorwaarden van de Beroepsorganisatie Nederlandse
Ontwerpers (www.bno.nl).

www.studiostillehelden.nl
info@studiostillehelden.nl / 06.41.58.39.42

✳

- Wil je je Wordpress website technisch en inhoudelijk laten
onderhouden door ssh dan bieden wij hiervoor een strippenkaart aan. Neem contact op voor meer informatie.

