
Logodok  brochure   ∙   Welk Pakket Past Bij Mij?   ∙   www.logodok.nl   ∙   personalbranding.amsterdam   ∙  

Als je er niet uitkomt of vragen hebt, dan 
kun je altijd contact opnemen met het 
team van Logodok. Leonie en Peter staan 
je met plezier te woord om je op weg te 
helpen. 
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WELK PAKKET MOET IK KIEZEN? 
En wat krijg ik ervoor?

BRONS, ZILVER of GOUD? Al onze pakketten hebben tot doel het ontwik-
kelen (en onderhouden) van een degelijk, origineel en passend logo, een 
bijbehorende huisstijl en een website die voldoet aan de eisen van jouw 

1. BRONS 2. ZILVER 3. GOUD

17,50/maand

300 eenmalig
33,00/maand

525 eenmalig
57,50/maand

900 eenmalig
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onderneming of product. De pakketprijzen zijn opgebouwd uit maandelijkse  
abonnementskosten en een eenmalig bedrag, dat wordt voldaan aan het begin 
van onze samenwerking. Omdat geen enkele ondernemer of onderneming het- 
zelfde is, hebben we 3 uiteenlopende pakketten samengesteld, waarbinnen  
nog veel ruimte is voor persoonlijke invulling, terwijl de kwaliteit hoog blijft.   
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PAKKET 1. BRONS
Een stevige basis voor starters en DHZers

1. BRONS

17,50/maand

300 eenmalig

Wat is het BRONS pakket?
Complete basis voor het opzetten en onderhouden van logo, huisstijl 
en website. 

Voor wie?
Dit pakket is ideaal voor startende zzp’ers en kleine ondernemingen 
met een bescheiden budget. We gaan er bij dit pakket vanuit dat je 
graag zelf doet wat je zelf kan, en onze hulp inschakelt waar je zelf 
vastloopt. Zit je boordevol goede ideeën, maar hebt wat ondersteu-
ning of hulp nodig bij de uitvoering? Voorkom je graag onnodige 
kosten en blijf je het liefst dicht bij jezelf terwijl je de professionals 
binnen handbereik houdt voor het beantwoorden van al je vragen? 
Dan is dit pakket voor jou!

Wat krijg je ervoor?
• Een strippenkaart met 15 strippen ter waarde van 600 euro
• Het e-book Online Branding t.w.v. 29,99 
• Templates voor social media & business banners (voor Facebook, 

LinkedIn, Instagram en Youtube)
• Logodok templates voor briefpapier, factuur en visitekaartje
• Werken met de XLS planning sheet 
• Domeinnaam met e-mail
• Wordpress en Divibuilder
• Hosting en back upping
• CMP (coming soon & maintainance plug in)
• Concrete Do It Yourself tips en tools

De strippenkaart is vrij in te zetten voor:
• Persoonlijke coaching
• Deelname aan seminars/webinars
• Grafische vormgeving 
• Hulp bij tekst schrijven
• Fotografie/videografie
• Web Design 
• Social media strategie en advies
• SEO en (online) marketing advies

Gebruik van de strippenkaart 
is vrij in te vullen 
(zie omschrijving) 
 
Onbeperkt bijkopen van 
strippen is mogelijk (per 4) 
 
Een strip (à 40 euro) is goed 
voor een half uur 

Minimale looptijd: 
24 maanden 
 
Totale (minimale) kosten: 
720 euro
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PAKKET 2. ZILVER
Volledige upgrade van je visuele representatie

2. ZILVER

33,00/maand

525 eenmalig

Wat is het ZILVER pakket?
Compleet pakket voor logo, huisstijl en website. Upgrade, of 
helemaal nieuw.

Voor wie?
Dit pakket is geschikt voor ondernemers en zzp’ers die willen 
investeren in een grotere omzet, meer klanten en een breder 
bereik. We gaan ervan uit dat je graag zelf de regie houdt over wat 
je uitbesteedt en zelf doet, en weet dat elke euro goed besteed 
is. Ben je toe aan rebranding van je product, dienst of merk of een 
upgrade van je bestaande logo, huisstijl en website? Wil je via je 
website en sociale media nieuwe klanten vinden en meer opdrach-
ten genereren? Dan is dit pakket perfect voor jou. 

Wat krijg je ervoor?
• Een strippenkaart met 30 strippen ter waarde van 1050 euro 
• Het e-book Online Branding t.w.v. 29,99 
• Templates voor social media business banners (voor Face-

book, LinkedIn, Instagram en Youtube) 
• Logodok templates voor briefpapier, factuur en visitekaartje 
• Werken met de XLS planning sheet  
• Domeinnaam met e-mail 
• Wordpress en Divibuilder 
• Hosting en back upping 
• CMP (coming soon & maintainance plug in)
• Template voor nieuwsbrief 
• Workshops en On Demand Instructie video's (op termijn)

De strippenkaart is vrij in te zetten voor:
• Persoonlijke coaching
• Deelname aan seminars/webinars
• Grafische vormgeving 
• Hulp bij tekst schrijven
• Fotografie/videografie
• Web Design 
• Social media strategie en advies
• SEO en (online) marketing advies

Gebruik van de strippenkaart 
is vrij in te vullen
(zie omschrijving) 
 
Onbeperkt bijkopen van
strippen is mogelijk (per 8) 
 
Een strip (à 35 euro) is goed 
voor een half uur 

Minimale looptijd: 
24 maanden  
 
Totale (minimale) kosten: 
1320 euro
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PAKKET 3. GOUD
Vormgeving en webbeheer zorgeloos uitbesteed

3. GOUD

57,50/maand

900 eenmalig

Wat is het GOUD pakket?
Logo, huisstijl en website; design, ontwikkeling en onderhoud. 
Het complete pakket voor pro’s.  

Voor wie?
Je bent een gevestigde ondernemer, en er klaar voor je onder-
neming over de gehele linie naar een hoger niveau te tillen. Met 
dit pakket besteed je het upgraden/vernieuwen en bijhouden van 
je logo, huisstijl en website, volledig uit aan ons. Hiermee koop 
je niet alleen een kwalitatief hoog product, maar ook de tijd om 
je te richten op verdieping van je business en de kwalitatieve 
relatie met je (nieuwe en bestaande) klanten. 

Wat krijg je ervoor?
• Een strippenkaart met 60 strippen ter waarde van 1800 euro 
• Het e-book Online Branding t.w.v. 29,99 
• Templates voor social media business banners 

 (voor facebook, linkedin, instagram en youtube) 
• Templates voor briefpapier, factuur en visitekaartje 
• Logodok projectplanning tool (inclusief planning) 
• Domeinnaam met e-mail 
• Wordpress en divibuilder 
• Hosting en back upping 
• CMP (coming soon & maintainance plug in)
• Template voor nieuwsbrief
• Deelname aan workshop's visualisatie en Visie & Inspiratie 

sessies (op termijn) 

De strippenkaart is vrij in te zetten voor:
• Persoonlijke coaching
• Deelname aan seminars/webinars
• Grafische vormgeving 
• Hulp bij tekst schrijven
• Fotografie/videografie
• Web Design 
• Social Media strategie en advies
• SEO en (online) marketing advies

Gebruik van de strippenkaart 
is vrij in te vullen  
(zie omschrijving) 
 
Onbeperkt bijkopen van  
strippen is mogelijk (per 12) 
 
Een strip (à 30 euro) is goed 
voor een half uur 

Minimale looptijd:  
24 maanden  
 
Totale (minimale) kosten: 
2280 euro
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HOE WERKT DE STRIPPENKAART? 
Tarieven & voorwaarden

1. BRONS

2. ZILVER

3. GOUD

15 strippen 
40,00/strip

30 strippen 
35,00/strip

60 strippen 
30,00/strip

Dienst

Logo ontwerp
Huisstijl sheet
Visitekaartje
Briefpapier
Webpagina
Web betaalmethode

toevoegen (ideal)
 

Gemiddeld aantal  
strippen

6
2
2
3
4
8

Over de looptijd van 24 maanden: Het opzetten van een logo/
huisstijl en website waarmee je goed voor de dag / van start kunt, 
kost meestal tussen de 2 weken en de 3 maanden. Maar dan ben 
je er nog niet. Onderhoud, uitbreiding van communicatie en door-
ontwikkeling, verwerking van feedback etc. Het is daarom dat we 
hebben gekozen voor een looptijd 24 maanden, omdat we garant 
willen staan voor een kwalitatief goed eindproduct.  
 
Tussentijdse beëindiging is alleen mogelijk onder strikte voor-
waarden of uitzonderlijke omstandigheden (zie algemene voor-
waarden). Op al onze pakketten en diensten zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing. 

(DOWNLOAD) ALGEMENE VOORWAARDEN

MEER INFO
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