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C P R E C I S I O N



Dit traject is een zeer intensief traject. Daarom heb ik per 12 weken maar

plaats voor 2 ambitieuze ondernemers.  

 

Investering: €5500,- excl btw
 

Tijdens dit 1-op-1 traject, doorlopen we drie fases.

HET TRAJECT

Branding Strategie traject

C P R E C I S I O N

Alle informatie uit fase 1 pakken we er bij en

bepalen in dit geval de strategie achter je

branding. We gaan kijken naar welke

platformen we het beste kunnen inzetten, je

sales funnels (e-mailmarketing), je content

strategie, je marketing strategie en we gaan

bepalen hoe je wilt dat je ideale klant jouw

merk gaat beleven (ux – user experience).  

Als we al deze onderdelen bepaald hebben,

gaan we kijken naar wát we dan precies

nodig hebben voor de platformen en

strategieën. Denk hierbij aan de visuele

identiteit (branding identiteit) zoals een logo,

visitekaartjes. website, banners, social media

posts, magazine, e-books etc. Alles wat je

nodig hebt om je strategieën tot leven te

wekken, bepalen we ookin deze fase.

FASE 2: HOWFASE 1 - WHY
Branding strategiesessie
Tijdens deze sessie gaan we volledig

inzoomen op je bedrijf:

We gaan aan de slag met de positionering

(waar wil jij jezelf plaatsen in de markt), we

bepalen je missie en je visie, je ideale klant, je

doelen, je merk- en kernwaarden en welke

kant je op wilt met je brand (producten of

diensten).  Ik vraag je het hemd van het lijf

zodat we echt een goed fundament hebben.



In deze fase, de eindfase, ga ik daadwerkelijk

aan de slag met het ontwerpen van je

benodigdheden. Je ontvangt naast alle

benodigde ontwerpen ook een brandbook

waarmee je alles consistent kunt blijven

inzetten.  De stijl van je brand identiteit wordt

gebasseerd op alle informatie die we in de

vorige fases hebben verzameld. Op deze

manier komt er een unieke identiteit dat

volledig aan jou wensen voldoet maar ook

aan de wensen van je bedrijf.

FASE 3 - WHAT
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Visuele identiteit: logo, kleur, lettertype,
brandbook, social media templates (2)

(afhankelijk van je social media kanalen) 

Website; inclusief design, bouw en

koppelingen die er nodig zijn

Naast de overeengekomen producten, zitten

de volgende onderdelen standaard in dit

traject:

 

 

Hosting

Eventuele drukkosten (alles wordt digitaal

opgeleverd, mits anders

overeengekomen)
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