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Logo Package

Dit pakket bestaat uit het ontwerp van enkel en alleen het logo. Het is een ideale
manier om je bestaande huisstijl een giga uplift te geven en deze te combineren met de
bestaande look. Na een briefing en brainstorm over het bedrijf starten we de ontwerpen.
Het eerste voorstel bestaat uit drie verschillende logo ontwerpen. Na feedback wordt
het logo geperfectioneert in verschillende revisie rondes. Het resultaat is een uniek
logo ontworpen speciaal en alleen voor uw bedrijf. U krijgt het logo in alle verschillende
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bestandsformaten, inclusief het originele Illustrator bestand (ai, eps).
this pack age includes the following

brand development

deliverables

briefing en brainstorm/toekomst van het bedrijf

logo ontworpen op maat

design van 3 verschillende logo’s

branding board

3 revisie rondes tot het logo perfect is

submark ontwerp

submark ontwerp indien gewenst

kleuren gids

tagline suggesties

tagline

branding board en styling suggesties

(alle logo, submark en design elements worden aangeleverd
in elk gewenst bestandsformaat, inclusief de originele
ontwerp files in vector formaat.)

kleuren gids, CMYK, RGB, PANTONE, LAB

Nog meer branding materiaal nodig? You got it!
Extra branding material (flyers, folders, verpakkingen, uitnodigingen, enz.) zijn uiteraard mogelijk en worden apart verekend.
Vraag naar een vrijblijvende offerte.

totale kost : € 350.00

tijdlijn project 2 tot 3 weken
CUSTOM LOGO » » »

update
YOUR
brand

payment
details

BETALING
via overschrijving

Het pakket totaal is verdeeld in twee delen. Een eerste deel van €50.00
en het tweede deel van €300.00. De eerste betaling gebeurd bij de aanvang
van het project. De tweede en laatste betaling gebeurd bij het akkoord van
het ontwerp. Na de tweede betaling ontvangt u alle finale logo & branding
bestanden.

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw en indicatief. Deze informatie is enkel een offert en de services zijn niet gelimiteerd tot het bovengenoemde. Vraag vrijblijvend een offerte aan bij dhallé-Design om een exacte prijs te krijgen voor uw project. Elke additionele correctieronde is niet inbegrepen in bovengenoemde prijs en wordt
apart verekend aan een uurprijs van €55.00 per uur. Wil u er rekening mee houden dat de tijdlijn van essentieel belang is voor een vlot verloop van het project zo bijvoorbeeld de respons op e-mail, aanleveren van website content, foto’s, teksten. Elke vertraging gaat ten koste van de voorgestelde deadline. dhallé-design maakt graag tijd
voor u maar zal dan de voorgestelde deadline verlaten. Dit enkel en alleen om de kwaliteit van het ontwerp te waarborgen.
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The Branding package

De Brand Kick Package bevat alles om uw bedrijf te laten opvallen. Als startende
ondernemer of gerespecteerd bedrijf, biedt dit pakket u alles wat u nodig heeft om uw
merk neer te zetten. Het neerzetten van een persoonlijke branding waar u en uw bedrijf
de komende jaren met plezier blijven identificeren is het doel. Een effectief marketing
instrument waar klanten zich in herkennen. Dit pakket is een allesomvattende branding
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ervaring inclusief logo, brand design en social media kit en brand launch materiaal to
make a splash.
dit pakket bevat het volgende

brand proces

deliverables

start van het project

naamkaartje

brainstorm samen / telefonisch of mondeling

briefpapier, enveloppe,

pintrest board medewerking

logo, submark

brand inspiratie/mood board

sticker ontwerp

3 logo concept ontwerpen

profiel foto voor alle social media platforms

3 perfectie rondes om het logo op punt te zetten

facebook cover foto

submark opmaak

twitter banner design

textuur en patroon conform aan brand

e-mail signature

advies over te gerbuiken font/lettertype
branding board & styling guide

prijs exclusief drukkosten

color guide - CMYK, web & pantone suggesties

(alle logo, submark en design elements worden aangeleverd
in elk gewenst bestandsformaat, inclusief de originele
ontwerp files in vector formaat)

Nog meer branding materiaal nodig? You got it!
Extra branding material (flyers, folders, verpakkingen, uitnodigingen, enz.) zijn uiteraard mogelijk en worden apart verekend.
Vraag naar een vrijblijvende offerte.

totale kost : € 750.00

tijdlijn project 4 tot 6 weken
POPULAIRSTE PAKKET » » »

kick-star t
YOUR
brand

payment
details

BETALING
via overschrijving

Het pakket totaal is verdeeld in twee delen. Een eerste deel van €50.00
en het tweede deel van €700.00. De eerste betaling gebeurd bij de aanvang
van het project. De tweede en laatste betaling gebeurd bij het akkoord van
het ontwerp. Na de tweede betaling ontvangt u alle finale logo & branding
bestanden.

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw en indicatief. Deze informatie is enkel een offert en de services zijn niet gelimiteerd tot het bovengenoemde. Vraag vrijblijvend een offerte aan bij dhallé-Design om een exacte prijs te krijgen voor uw project. Elke additionele correctieronde is niet inbegrepen in bovengenoemde prijs en wordt
apart verekend aan een uurprijs van €55.00 per uur. Wil u er rekening mee houden dat de tijdlijn van essentieel belang is voor een vlot verloop van het project zo bijvoorbeeld de respons op e-mail, aanleveren van website content, foto’s, teksten. Elke vertraging gaat ten koste van de voorgestelde deadline. dhallé-design maakt graag tijd
voor u maar zal dan de voorgestelde deadline verlaten. Dit enkel en alleen om de kwaliteit van het ontwerp te waarborgen.
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Website design package

Bij dhallé bouwen we en ontwerpen we de website van het ontwerp tot de online versie.
Alles is mogelijk van drupal tot wordpress, een blog, een website, een webshop, … Het
ontwerp voor de website wordt gespiegeld aan de bestaande huisstijl. Alle websites zijn
google-friendly en mobile-friendly (responsive). Naast het ontwerp en de implementatie
bevat dit pakket ook een persoonlijke uitleg over hoe je de website voorziet van nieuwe
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pagina’s en teksten. En een op maat gemaakte user guide.

this pack age includes the following

brand development

Info

briefing website/blog wordpress/drupal
features en pagina's voor website afstemmen
overzicht van menu en pagina’s wordt opgemaakt
teksten en fotografie worden aangeleverd door de klant
de stijl voor de website wordt gebasseerd op de huisstijl
het ontwerp wordt uitgewerkt in 3 voorstellen
elke pagina wordt op maat ontworpen
elke fase in de opbouw van de website wordt besproken
de site wordt eerst op een testsite gelanceerd
bij akkoord gaat de website life
gebruiksvriendelijke en responisive website

update / content management system
persoonlijke uitleg over het update van teksten en pagina’s
handleiding voor het updaten van uw website

totale kost : € 1800.00

BE
responsive
BE
online

Domein naam, hosting services & email setup:
De domein naam alsook de hosting wordt aangekocht door
jou, de klant. dhallé Design is niet verantwoordelijk voor server
downtime, sofware problemen of problemen die zich voordoen na
het lanceren van de website. We bevelen one.com aan als hosting
maatschappij. Elke klant voorziet dhallé van FTP gegevens alsook
de server & hosting services om het bouwen te starten. Na afloop
kan u steeds uw inlog gegevens wijzigen indien u dat wenst.
Onderhoud van uw website:
De website branding package is geen onderhoud contract. Voor
het onderhoud van de website dient u een apart contract af te
sluiten met dhallé Design. Na de lancering van de website zal
al het extra werk aangerekend worden aan onze uurprijs. De
mogelijkheid om uw website maandelijks te onderhouden zal
aangeboden worden aan een €50.00 per maand. Bij interesse
geven we u graag meer informatie.
Teksten voor de website:
Graag ontvangen we alle menu items, teksten en pagina’s voor de
aanvang van het ontwerp. Dit helpt ons om het ontwerp exact af te
stemmen op wat u nodig hebt. Elke vertraging bij het aanleveren
van de content zal de deadline verlaten.
Fotografie, illustraties, … voor de website:
Alle te gebruiken fotografie wordt ook aangeleverd door u, de
klant. Mocht u nog opzoek zijn naar de juiste beelden dan helpt
dhallé design u daar graag bij. Wij werken samen met een ‘goeie’
fotograaf, image stock websites en free images. Ik adviseer steeds
om beroep te doen op een professionele fotograaf. Deze beelden
geven een persoonlijke en custom touch maar stock fotografie is
een perfect alternatief.
Het Process:
Alle websites worden gebouwd op een test server. Bij akkoord
worden ze online geplaatst. Tijdens het bouwen van de website
kunnen alle ontwikkelingen online gevolgd worden. Ook hier
verloopt de bouw stap per stap. Elke fase wordt uitvoerig
besproken waar alle input steeds welkom is en verwerkt wordt.

tijdlijn project 6 tot 8 weken
WEB DESIGN SERVICES » » »
payment
details

BETALING
via overschrijving

Het pakket totaal is verdeeld in twee delen. Een eerste deel van €100.00
en het tweede deel van €1700.00. De eerste betaling gebeurd bij de aanvang
van het project. De tweede en laatste betaling gebeurd bij het akkoord van
het ontwerp. Na de tweede betaling ontvangt u alle finale logo & branding
bestanden.

Alle bovengenoemde prijzen zijn exclusief btw en indicatief. Deze informatie is enkel een offert en de services zijn niet gelimiteerd tot het bovengenoemde. Vraag vrijblijvend een offerte aan bij dhallé-Design om een exacte prijs te krijgen voor uw project. Elke additionele correctieronde is niet inbegrepen in bovengenoemde prijs en wordt
apart verekend aan een uurprijs van €55.00 per uur. Wil u er rekening mee houden dat de tijdlijn van essentieel belang is voor een vlot verloop van het project zo bijvoorbeeld de respons op e-mail, aanleveren van website content, foto’s, teksten. Elke vertraging gaat ten koste van de voorgestelde deadline. dhallé-design maakt graag tijd
voor u maar zal dan de voorgestelde deadline verlaten. Dit enkel en alleen om de kwaliteit van het ontwerp te waarborgen.

