
 
 

 
 

 

- Thema Geluk en Gezondheid / korte termijn - 
Wij analyseren de beschikbare informatie: wat is er tot nu toe gedaan, hoe is dit tot stand 
gekomen en wat zijn de gedachten/ideeën vanuit jullie hierbij. Hiervoor maken wij een 
(basis) advies om het thema te communiceren op de website (in tekst en beeld. Dit wordt 
door jullie geplaatst. 

Inschatting: ca. 1.000 euro. Excl. kosten voor stock-fotografie en/of illustratie, copywriting 

 
- Samenvoeging Juli ontwerp en West architecten -  
Hans treedt toe als partner en dit zal ook in de Visuele Identiteit tot uiting komen. Wij zullen 
verkennen hoe deze twee logo's samengesmolten kunnen worden tot één identiteit. Wij 
hebben het idee dat we de kolibrie van West met name een plek willen geven in de identity, 
bijvoorbeeld als toevoeging op het thema natuur. 
Zoals besproken maandag voldoet het logo van Juli zeker nog, maar mist het een 'eigen' 
identiteit. Het kan zijn dat, door de kolibrie hier aan toe te voegen, er een geheel nieuwe, 
eigen identiteit ontstaat. Dit is een gedachtegang en zal uiteraard verkend moeten worden.  
Voorgesteld in logo, beeldmerk, briefpapier, visitekaartje, e-mailhandtekening (geen 
drukklare bestanden).  

Inschatting: ca. 5.000 euro. 
 
- Website design frontend en bouw backend - 
De homepage van de website is een goed voorbeeld waarbij de identiteit samenkomt met 
het Thema Geluk & Gezondheid en hoe deze twee elkaar kunnen versterken. Op de 
homepage zien we deze twee in relatie tot elkaar. Naast het design voor de homepage wordt 
ook een project of nieuwsbericht pagina ontworpen.  
De website wordt gebouwd met een voor de gebruiker zeer intuitieve back-end, waardoor het 
gemakkelijk is om content te uploaden en te verwerken. Nadat de site is afgerond vanuit 
onze kant zal een mini-workshop worden gegeven waarbij de gebruiker uitleg krijgt over de 
back-end, zodat een handleiding in principe niet nodig is.  

Inschatting: ca. 7.500-10.000 euro.  
Excl. het vullen van de website. Optioneel bieden wij dit aan voor 90 euro per uur.  

 
- Thema Geluk en Gezondheid / lange termijn - 
Een visueel en strategisch voorstel hoe het thema Geluk & Gezondheid te communiceren 
met daarbij een aanpak voor de langer termijn. Hoe worden deze thema’s echt onderdeel van 
de bedrijfsstrategie van Juli ontwerp en komen deze onder het voetlicht gedurende het jaar 
en verschillende communicatiemomenten. Denk hier bijv. ook aan de te organiseren diners 
ter introductie van Hans. Er zal voor de aanpak een visualisatie gemaakt worden van 3 
middelen (nieuwsbrief, uitnodiging en een ander, nader te bepalen middel).  

Inschatting: ca. 2.500-4.000 euro. 
 
- Productie -  
Drukklaar maken doorontwikkelde middelen zoals briefpapier, visitekaartje, 
e-mailhandtekening. Overige middelen in overleg. 

Inschatting: ca. 4-6 uur DTP. Kosten per uur: 90 euro  
 
Voor alles geldt: incl. 1 correctieronde. Excl. copywriting of stock fotografie. Alle genoemde 
kosten zijn excl. 21% BTW 

 

 
 
 


