Werkwijze
Nu je hier bent beland, ben je ongetwijfeld op zoek naar iets bijzonders. Daarom
vertellen we graag hoe wij te werk gaan én wie weet zit je binnenkort samen met ons aan
tafel.
First things first
Op zoek naar grafisch ontwerp, webdesign of fotografie? Stuur ons een mailtje met
datgene waarnaar jij op zoek bent. Hoe gedetailleerder jouw omschrijving, des te sneller
wij aan de slag kunnen met het waarmaken van jouw vraag.
You’ve got mail
We geloven sterk in een persoonlijke aanpak. Daarom nodigen we je graag een keertje
uit voor een kop koffie om het project in detail te bespreken. Beperkt in tijd of is Herselt
net iets te ver voor jou? No worries. Ook via de telefoon of per mail, helpen we je graag.
Probeer tijdens dit gesprek al zoveel mogelijk informatie te verzamelen zodat je een
duidelijk eindresultaat voor ogen hebt.
Everything has its price
Nadien gaan wij aan de slag zodat je snel prijs & deadline ontvangt. De offerte kan wel
nog wijzigen naargelang oplages, formaat, papiersoort, (extra)-werkuren, … Uiteraard
wordt alles eerst besproken, zodat je nooit voor verrassingen komt te staan.
Create something magical
Daarna is het wachten op een eerste voorstel. Na het bekijken van ons voorstel, kun je
ons alles doorgeven wat je liever anders had gezien.! Daarna zal je opnieuw een digitale
versie ontvangen. Nog niet 100% tevreden? Je kan tot 3 maal correcties doorgeven. Wil
je na de derde keer nog iets wijzigen? Dan zal er een extra kost worden aangerekend.
Straight to the finish line
Is alles naar wens? Dan gaan we in rechte lijn naar de eindfase. Na jouw goedkeuring
wordt alles klaargezet voor oplevering. Heb je gekozen voor drukwerk*? Dan zorgen wij
dat deze terechtkomt bij een kwalitatieve drukker. Sta je ongeduldig te popelen tot jouw
website op het wereldwijde web verschijnt? Wij zorgen ervoor dat hij zowel op
smartphone, laptop als tablet goed vindbaar is. Of misschien heb je wel gekozen voor
fotografie? Ook dan bezorgen wij jou digitaal de prachtplaatjes, zorgvuldig geselecteerd
en geretoucheerd.
Drukwerk
Als je kiest voor drukwerk, sturen we je een mailtje wanneer dit beschikbaar is. Laat ons
dan ook even weten of je jouw drukwerk zelf komt afhalen of we ze naar jouw thuisadres
mogen opsturen.

