PRIJSLIJST
Zakelijk Ontwerp
Alle prijzen zijn exclusief BTW en dienen als richtlijn.
Voor elke opdracht ontvangt u vooraf een offerte op maat.
Prijzen kunnen zonder aankondiging op elk moment gewijzigd worden.

LOGO
kosten ontwerp, exclusief drukwerkkosten

A. Logo basis:

€150,-

Functioneel logo op basis van checklist (vorm, onderwerp, kleur) of het digitaliseren van een
aangeleverde schets:
– Concreet voorstel op basis van voorgesprek waarop nog kleine aanpassingen mogelijk zijn
– Uitwerking met recht op 1 correctieronde en aanlevering in een compleet
bestandsformatenpakket. 

B. Logo maatwerk:

€330,-

Een op maat ontworpen logo op basis persoonlijke eisen en wensen:
– Schetsfase (3 tot 5 schetsen)
– Uitwerking eerste keuze op basis van voorgesprek met recht op 3 correctierondes
– Uitwerking en aanlevering in een compleet bestandsformatenpakket. 

C. Logo maatwerk+:
Een op maat ontworpen logo op basis van nieuwe eisen en wensen plus extra’s:
– Voorstudie (3 tot 5 schetsen)
– Uitwerking eerste keuze op basis van voorgesprek met recht op 3 correctierondes
– Extra: beeldelementen/iconen of varianten op logo (bijv. voor bedrijfsonderdelen)
– Uitwerking en aanlevering in een compleet bestandsformatenpakket.

 Compleet bestandsformatenpakket:

1. Eps én Ai in CMYK kleuren (voor huisstijltoepassingen)
2. Groot formaat Psd en Tif in CMYK kleur (voor prints & digitale verwerking)
3. Groot en klein formaat Jpg en Png in RGB (e-mail & website toepassingen)

€420,-

HUISSTIJL
kosten uitwerken van huisstijlitems, exclusief drukwerkkosten

– Visitekaartje:

€125,-

– Briefpapier:

€125,-

– Envelop:

€125,-

– 3 items voor

€300,-

FLYER / AFFICHE / FOLDER / BROCHURE
kosten ontwerp, exclusief drukwerkkosten

– Flyer:

vanaf

€135,-

– Affiche:

vanaf

€135,-

– Folder:

vanaf

€250,-

– Brochure:

vanaf

€350,-

Ander drukwerk nodig? Informeer naar de mogelijkheden,

OVERIG
– Illustraties:

vanaf

– Freelance-uurtarief:

€50,€45,-

Particulier Ontwerp
Alle prijzen zijn inclusief BTW en dienen als richtlijn.
Voor elke opdracht ontvangt u vooraf een offerte op maat.
Prijzen kunnen zonder aankondiging op elk moment gewijzigd worden.

FAMILIEDRUKWERK
kosten ontwerp, exclusief drukwerk kosten

A. Trouw-, Geboorte of Rouwkaart Basic:

€115,-

Een compleet ontwerp op maximaal A4 formaat voor- en achterkant. Maximaal 1 rillijn.
–
–

Concreet voorstel op basis van voorgesprek én reeds aangeleverd idee of schets, waarop nog
kleine aanpassingen mogelijk zijn.
Uitwerking en aanlevering bij de drukker.

B. Trouw-, Geboorte of Rouwkaart Extra:

€165,-

Een compleet ontwerp op vrij formaat voor- en achterkant. Diverse rillijnen mogelijk
–
–
–

Voorstudie (3 tot 5 schetsen).
Uitwerking eerste keuze. Concreet voorstel op basis van schets met recht op 3
correctierondes.
Uitwerking en aanlevering/drukwerkbegeleiding bij printer of drukker.

Workshops
Alle prijzen zijn inclusief BTW.
Prijzen kunnen zonder aankondiging op elk moment gewijzigd worden.

WORKSHOP HANDLETTERING
Leer de basisprincipes van het handletteren waaronder verschillende technieken, materialen en
methodes. Alleen of in een groep.

Individuele workshop:
–
–
–
–

–

Op jouw eigen tempo met één op één begeleiding
Met een mooi resultaat aan het eind van les en genoeg handvatten om zelf verder te
kunnen
Incl. materiaal
De workshop duurt 2 uur
Bij jou thuis of op een zelf te regelen locatie

Groepsworkshop:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

p rijs per deelnemer

€40,-

Deelname aan een door Studio Macoca georganiseerde groepsworkshop
Veel individuele begeleiding en aansturing met de gezelligheid van een groep
Met een mooi resultaat aan het eind van les en genoeg handvatten om zelf verder te
kunnen
Incl. materiaal
De workshop duurt 2 uur
Maximaal 10 deelnemers
Op verschillende locaties
Incl. koffie/thee en iets lekkers
Houd de website in de gaten voor data en locaties

Groepsworkshop op eigen locatie:
–
–

€90,-

p rijs per deelnemer

€20,-

Leuk idee voor een vrijgezellenfeest, teamuitje of gezellig met een groep vrienden
Met een mooi resultaat aan het eind van les en genoeg handvatten om zelf verder te
kunnen
Incl. materiaal
De workshop duurt 2 uur
Minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers
Op een zelf te regelen locatie waar iedere deelnemer voldoende ruimte heeft om goed te
kunnen schrijven
Prijs o.b.v. een afstand van 20 km rondom Eersel
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