
 

CONCEPT

1. Huis op orde € 2.500

Merkbepaling & drijfveerprofiel. Van product-based 

leverancier naar character-based merk door middel van 

merkverhaal, waardes en kaders voor consistentie en 

herkenbaarheid. Hier sta je voor, hier ga je voor. 

Deliverable: Kennismakingsgesprek + Drijfveerprofiel

+ Zichtbaarheidsplan + Campagneconcept(presentatie).

2. Social op orde € 2.000

Contentstrategie. Socialmedia is niet een etalage voor 

producten, het is een ontmoetingsplaats. Bouw aan je 

likeabilty om te kunnen activeren (paid/earned).

Deliverable: Kennismakingsgesprek + Contentstrategie

+ Character based rubriekstrategie + Voorbeeldposts.

3. Campagne voor traffic € 2.000

Hoe zend je en hoe ontvang je? 

Deliverable: Een kennismakingsgesprek + Campagne-

concept (drietal voorbeelden) + Zichtbaarheidsplan.

4. Merkzichtbaarheid € 1.800

Met welke touchpoints ben je waar en 

voor wie aanwezig met welke boodschap? 

Deliverable: Een kennismakingsgesprek 

+ Inspiratiepresentatie + Zichtbaarheidsplan.

Uurtarief

Conceptkracht per uur € 85

Gratis Merkcheck € 0

Wat is je merkrelevantie, merkeigenheid en 

hoe consistent ben je in je communicatie?

Vraag een gratis merkcheck aan:

Ruben Heerings

r.heerings@echtbedrijf.nl

UITVOERING 

Altijd een gratis correctieronde € 0

We stellen je graag meer dan tevreden,

daarom zijn al onze uitvoerende diensten

inclusief één gratis correctieronde. 

Vormgeving

Corporate identity (nieuw) € 1.750 

Corporate identity Re-style € 1.250

Film Dagdeeltarief (max. 5 uur)

Filmwerk € 550 

Editwerk € 425 

Social posts (Concept, tekst en beeld incl.)

Post statisch € 150

Post animatie € 275

Post film € 375

Social media uitbesteden

Bouw aan regelmaat en bespaar op de kosten met een 

social maandabonnement. Minimale periode drie maanden.

Flinke zichtbaarheid € 3.800

24 posts per maand verdeeld over drie kanalen 

(= +/- 2 uitingen per week, per kanaal).

Goede zichtbaarheid € 2.300

12 posts per maand verdeeld over drie kanalen 

(= +/- 1 uiting per week, per kanaal).

Basis zichtbaarheid € 1.800

8 posts per maand verdeeld over twee kanalen 

(= +/- 1 uiting per week, per kanaal).

Uurtarief

Vormgeving of uitvoerend meerwerk € 65

WAT KOST DAT?! 
We zijn ervan overtuigd dat ons werk meer oplevert dan kost. Maar we begrijpen dat
de kosten leuk moet blijven, daarom hieronder een indicatie van wat welke actie kost. 


