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Aanvraag i-PDF Ontwerp & Animatie

Naam

Naam contactpersoon

Adres

Telefoonnummer

Btw nummer

Kvk nummer

Datum

1. Bedrijfsgegevens
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Wat doet jouw onderneming en waarom?

Wat is de bedrijfsmissie?

Wat maakt jouw onderneming uniek of opvallend? 

Wie is de doelgroep van jouw bedrijf?

2. Jouw onderneming 
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Wat is het doel van het ontwerp?

Wat is je boodschap?

Welke doelgroep wil je met dit ontwerp aanspreken?

Wat zijn de kernwoorden voor dit ontwerp?

Welke sfeer wil je overbrengen?

Hoe gaat het einddocument gebruikt worden? (Op wat voor een apparaten moet het bijvoorbeeld werken?)

Hoe ga jij het document verspreiden? (Wil je het kunnen mailen? Gebruik je Wetransfer of een downloadlink?)

Wat mag er niet ontbreken bij het ontwerp? 

Wat wil je absoluut niet zien in het ontwerp?

Links naar voorbeelden die je inspireren

3. Het ontwerp
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In welke periode moet het gerealiseerd worden, wanneer is de deadline?

4. Verwachtingen & planning

Na ontvangst neem ik zo snel mogelijk contact met je op en bespreken we je aanvraag verder. 

Logo
Huisstijlhandleiding
Beeldmateriaal

Definitieve tekst 
Overzicht wensen interactiviteit & animatie
Schetsen/uitleg van wensen & ideeën

Aantal pagina’s: Investering:  €

Wat zijn je verwachtingen van onze samenwerking?

Overige opmerkingen

5. Welke documenten stuur je mee?

*Ik controleer en bevestig je aanvraag & berekening voor je.

Geschatte budget. Een i-PDF Ontwerp & Animatie kost €75,- per pagina. 

mailto:contact@i-pdf.com

	Button 3: 
	Page 1: Off
	Page 21: Off
	Page 32: Off

	Datum: 
	Naam: 
	Adres: 
	BTW nummer: 
	KVK nummer: 
	Naam contactpersoon: 
	Functie contactpersoon: 
	Button 2: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off

	Wat doet jouw onderneming?: 
	Wat is de bedrijfsmissie?: 
	Wat maakt jouw onderneming uniek of opvallend? : 
	Wie is de doelgroep van jouw bedrijf?: 
	Wat is het doel van het ontwerp?: 
	Wat is je boodschap?: 
	Welke doelgroep wil je met dit ontwerp aanspreken?: 
	Wat zijn de kernwoorden voor dit ontwerp?: 
	Welke sfeer wil je overbrengen?: 
	Wat mag er niet ontbreken bij het ontwerp?: 
	Wat wil je absoluut niet zien in het ontwerp?: 
	Links naar voorbeelden die je inspireren: 
	Wat mag er niet ontbreken bij het ontwerp? 2: 
	Wat wil je absoluut niet zien in het ontwerp? 2: 
	In welke periode moet het gerealiseerd worden, wanneer is de deadline?: 
	Wat zijn je verwachtingen van onze samenwerking?: 
	Overige opmerkingen: 
	Check Box 1: Off
	Check Box 2: Off
	Check Box 3: Off
	Check Box 5: Off
	Check Box 6: Off
	Eigen optie 1: 
	Eigen optie 2: 
	Check Box 7: Off
	Eigen optie 3: 
	Verstuur: 
	Check Box 9: Off
	Check Box 10: Off
	Check Box 11: Off
	Naam 4: 0
	paginas: 


