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Denkfabriek Agency // brochure websites

Mooie, passende en responsive WordPresswebsites voor elk budget.
Je hebt eigenlijk alles: marketing en
branding, webteksten, logo, afbeeldingen… dan is het moment van de
waarheid aangebroken en kan je je
website gaan bouwen. Hoewel het
lijkt alsof je dit simpel zelf aan kunt
pakken, kunnen wij je vertellen dat
een website bouwen behoorlijk wat
werk is. Je wilt immers dat je de juiste
mensen ermee aantrekt en er klanten
uit haalt.
We’ve got your back!

Wij bouwen WordPress-websites
waarin jouw design en copywriting
volledig tot hun recht komen. Het
web design is gebaseerd op de
teksten, zodat de teksten sowieso
passen. We zorgen voor duidelijke
projectafbakening, zodat de website
naar verwachting is. Ook werken we
met professionele thema’s, zodat het
design gaat slagen. En je krijgt bij
ons twee correctierondes, want
wij willen dat jij ook vindt dat
alles goed gaat.

Hi, wij zijn
Denkfabriek
Agency!
Het is onze missie om de wereld te verbeteren
door middel van het bouwen van strategische,
professionele en complete websites voor ondernemers - inclusief copywriting, design, marketing basics
en de website zelf.
Het is onze visie om de wereld een stukje mooier te maken
door middel van digitale producten.
Sinds december 2019 specialiseren wij ons in het maken
van strategische websites. Dat doen wex nog altijd met
veel plezier. We vinden het supertof om mee te mogen
denken met concepten. We krijgen energie van gepassioneerde ondernemers en stromen elke keer over van
geluk als we weer een mooi project hebben afgerond.
In januari 2021 besloten we om ons meer te gaan
focussen op bedrijven die de wereld mooier
willen maken. Starters zijn nog steeds welkom, mits ze zich inzetten voor een betere
wereld. Nu zijn ook senior ondernemers welkom, zolang ze die missie
maar delen.
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SPROUT
Strategische website
voor een lager budget
VANAF €1.699,-

MAGIC POTION
Wij maken af waar jij aan
begonnen bent
VANAF €1.499,-

POWER FLOWER
Meestgekozen pakket
waar alles zo’n beetje
in zit
VANAF €2.799,-

WORLD SAVIOR
Custom designed website inclusief tekstuele
content en strategie
VANAF €4.549,-
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Sprout Website

Magic Potion Website

Als je een lager budget hebt

Als je zelf al bent begonnen/iets hebt

Marketing
- Missie en visie
- USPs
- Tone of voice
- Doelgroepanalyse
Copywriting
2.000 woorden (from scratch)
- 2 correctierondes
- Telefonisch interview

Copywriting
3.000 woorden (herschreven)
- 2 correctierondes
- Telefonisch interview
Design
Start met een van
de 110 designs, vanuit
daar customisen
Aantal webpagina’s: 8

Web Design
Start met een van
de 110 designs, vanuit
daar customisen
Aantal webpagina’s: 6
Website services
- Hulp bij opzetten
- Briefingsvideo
- Adviesrapport social media,
SEO en juridische voorwaarden

VANAF €1.699,- EX BTW

Website services
- Hulp bij opzetten
- Briefingsvideo
- Adviesrapport social media,
SEO en juridische voorwaarden

VANAF €1.499,- EX BTW
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Power Flower Website

World Savior Website

Als je klaar bent om te vlammen

Als je de wereld wilt veroveren

Marketing
- Missie en visie
- USPs
- Tone of voice
- Doelgroepanalyse

Marketing
- Missie en visie
- USPs
- Tone of voice
- Doelgroepanalyse

Copywriting
3.000 woorden (from scratch)
- 2 correctierondes
- Telefonisch interview

Copywriting
3.500 woorden (from scratch)
- 2 correctierondes
- Telefonisch interview

Design
- Logo (2 concepten,
2 correctierondes)
- 2x business cards

Design
- Logo (2 concepten,
2 correctierondes)
- 2x business cards

Web Design
Start met een van de 190 designs,
vanuit daar customisen

Web Design
8 pagina’s custom designed
Aantal webpagina’s: 12

Aantal webpagina’s: 8
Website services
- Hulp bij opzetten
- Briefingsvideo
- Adviesrapport social media,
SEO en juridische voorwaarden

VANAF €2.799,- EX BTW

Website services
- Hulp bij opzetten
- Briefingsvideo
- Adviesrapport social media,
SEO en juridische voorwaarden

VANAF €4.549,- EX BTW
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WIST JE DAT…
…je op onze website 50+ blogs
vindt? Dit zijn interviews,
guides en tips

Sprout Website
STRATEGISCHE WEBSITE VOOR EEN LAGER BUDGET
Geschikt voor een lager budget
Ook geschikt als je wilt rebranden of al een
beginnetje hebt gemaakt aan je website
Mogelijkheid om uit te breiden, bijvoorbeeld met
meer pagina’s, design of woorden
Input uit telefonische interviews of surveys
100+ templates die wij gaan customisen voor jou
Advies en ondersteuning in zo’n beetje alle
gerelateerde zaken, van fotografie tot SEO

Waarom wil jij dit?
Prima basis voor jouw bedrijf qua copywriting, design en website
Zorgt ervoor dat jij jouw bedrijf kickstart en goed presenteert
Zorgt voor een professionele indruk
Je hoeft zelf niks uitvoerends te doen; wij hebben alleen je mening en
goedkeuring nodig, wij doen de rest

“Ninarosa heeft een website
gemaakt voor mijn bedrijf (www.
bizcover.nl). Ik vind haar een
veelzijdig talent. Zij is nauwkeurig, positief, enthousiast en
denkt mee. Zij schroomt niet om
kritisch te zijn als dat de kwaliteit van teksten of marketing ten
goede komt. Haar creativiteit
komt prachtig tot uiting in de
website. Daarnaast heeft zij een
groot netwerk, wat super fijn is
als je eventueel andere diensten
nodig hebt. (zoals bijv. SEO,
foto’s etc.). Ik heb genoten van
onze samenwerking en ik vind
het fijn dat wij deze voorlopig
voortzetten.”
NICOLE, COACHINGBEDRIJF
BIZCOVER

WIST JE DAT…
…wij altijd een pakket op maat voor jou samenstellen? Dus
geen probleem als je specifieke wensen hebt

Magic Potion
Website
WIJ MAKEN AF WAAR JIJ AAN
BEGONNEN BENT
Ideaal als je het bouwen van de website
graag aan iemand anders overlaat
Geschikt voor starters, starters in spé,
rebranders of zelfs particulieren
Makkelijk uit te breiden met bijvoorbeeld
design of marketing
Nakijken van jouw teksten op spelling
en strategie
Bouwen van jouw website op basis van
kwalitatieve thema’s
Advies en ondersteuning in zo’n beetje alle
gerelateerde zaken, van fotografie tot SEO

Waarom wil jij dit?
Je weet zeker dat jouw
teksten goed geschreven
zijn en dat je website goed
in elkaar zit
Bespaart jou ontzettend
veel tijd, frustratie
en moeite
Je bent echt gesupport: wij
helpen je met alle hoofd- en
randzaken
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Power Flower Website
MEESTGEKOZEN PAKKET WAAR
ZO’N BEETJE ALLES IN ZIT
Geschikt voor zowel kleine als grote bedrijven
Geweldige basics voor de marketing
(doelgroepanalyse, marketing essentials),
teksten en design (logo)
Samensmelting van al je nieuwe content in een
prachtige website
Advies en ondersteuning in zo’n beetje alle
gerelateerde zaken, van fotografie tot SEO

Waarom wil jij dit?
Zorgt ervoor dat jij een professionele
indruk kunt maken
Een volledig pakket voor je
bedrijf/website
Kost vanuit jou weinig tijd, maar jij hebt
nog altijd wel inspraak en zeggeschap
Wij nemen je bij het handje in het hele
proces, zodat jij je nergens druk over
hoeft te maken

“Goed doordachte ideeën waarmee je direct samen aan de slag
wilt gaan. Fijn ook dat onze gesprekken direct worden omgezet
tot voorstellen.”
MARJA, HORECASCHORTENBEDRIJF VAN-SYB

WIST JE DAT…
…wij bij elke €1.000,- aan omzet een boom
planten?

World Savior Website
CUSTOM DESIGNED WEBSITE INCLUSIEF
TEKSTUELE CONTENT EN STRATEGIE
Crème de la crème de la crème-crème binnen
Denkfabriek Agency
Alles wat wij te bieden hebben en van alles het beste
Website waarbij wij de pagina’s custom hebben
ontworpen op basis van jouw voorbeelden
(in de survey)
Teksten met 2 correctierondes die echt bij jou
aansluiten, op basis van telefonische interviews
Logo, inclusief meerdere concepten en
correctierondes

Waarom wil jij dit?
Dé manier om jouw bedrijf online te presenteren
Zorgt voor een echt WOW-gevoel
Onderscheidt jou van jouw concurrenten
Je kunt jaren met deze website vooruit en als je
edits wilt staan wij ook voor je klaar

WIST JE DAT…
…wij ook collaborations hebben met een
SEO-partij, fotografie, social media marketeer en juriste?

WIST JE DAT…
…er bij ons niks wordt vergeten dankzij Microsoft Teams,
Planner en Outlook?

WIST JE DAT…
…wij op Instagram allerlei
tips delen over
sustainability,
websites, online
media en ondernemerschap?
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Stappenplan

Gratis Zoomgesprek
Wie ben je, wat wil je, wat doet jouw bedrijf en
wat heb je nodig? Zie het Zoomgesprek als een
informeel intakegesprek waarbij we elkaar wat
beter leren kennen en duidelijk krijgen wat we
voor elkaar kunnen betekenen.

Webteksten
Aan de hand van telefonische interviews
schrijven we de teksten. Uiteraard heb je hier
correctierondes, namelijk twee rondes waarin je
je feedback door kunt geven.

Doelgroepanalyse
We gaan een buyer persona creëren: een ideaal
persoon uit jouw doelgroep op wie je al jouw
communicatie richt. Zo weten we zeker dat
alle teksten die we schrijven en alles wat we
vormgeven écht je doelgroep aanspreekt.

Design
Indien je voor the whole shabang gaat, beginnen we tegelijk met de webteksten ook aan het
design. Jouw logo wordt gebaseerd op de buyer
persona die we hebben gemaakt. Je krijgt weer
twee correctierondes en ontvangt de uitingen in
meerdere (bestands)formaten.
Hulp bij het opzetten van de website
Voorafgaand aan het bouwen helpen we je bij
het opzetten van de website. We assisteren je
bij het kiezen en aanschaffen van het domein en
het opzetten en instellen van mailaccounts. Ook
krijg je een eigen account op je nieuwe website.

Adviesrapport social media & SEO
Je website fungeert als uitgebreid online
visitekaartje. Het laat zien wie je bent, wat
je doet en waarom mensen voor jou moeten
kiezen. Verhoog de vindbaarheid van je
website door je zichtbaarheid op bijvoorbeeld
Facebook, Instagram of LinkedIn en in Google
te verbeteren.

Bouwen van de website
Alles komt samen in je prachtige nieuwe
website. Aan de hand van een WordPressthema bouwen wij jouw website. We zorgen
dat we jouw huisstijl aanhouden (fonts, kleuren,
branding), installeren de vereiste plug-ins en
laten het design en de copywriting volledig tot
z’n recht komen.

www.denkfabriek.agency // hi@denkfabriek.agency

Blogs over websites

BEKIJK WEBSITE BLOGS

Onze 3 favoriete
thema’s en welke wij jou
aanraden
LEES DE BLOG

5 tips voor een duidelijke en aantrekkelijke
website die past bij
jouw merk
LEES DE BLOG

Dit is een usabilitytest
en zo voer jij die uit voor
je website
LEES DE BLOG

Zeven gratis webtools
die jou als ondernemer
gaan helpen
LEES DE BLOG
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Veelgestelde vragen over websites
IK HEB AL EEN WEBSITE. KAN IK ALSNOG BIJ JULLIE TERECHT?
Yes! We bouwen ook websites voor mensen die al een website hebben. We
duiken dan eerst in het technische verhaal en bekijken wat de beste optie
is om de website te verhuizen. Speciaal voor jou hebben we het ‘finishing
touch’ pakket, voor als je al begonnen bent of al een website hebt. Maar je
bent natuurlijk ook meer dan welkom om alles op de schop te gooien en
een van de andere pakketten te kiezen.

KAN IK OOK
CORRECTIES
DOORGEVEN?
Jazeker. Bij de webpagina’s heb je
2 correctierondes. We proberen alles
eerst zo veel mogelijk na te bouwen
naar het design (indien van toepassing)
of naar de briefing/je moodboard/etc. Bij
de eerste correctieronde kan je aangeven
of het allemaal naar wens is. Wij geven
ook aan wanneer iets niet helemaal is
gelukt en met welk alternatief wij dit dan
hebben vervangen. Daarom is jouw input
belangrijk. Wij gaan aan de slag voor een
tweede versie en presenteren dit dan
aan jou. Vervolgens heb je je tweede (en
laatste) correctieronde. We gaan je laatste
opmerkingen verwerken en maken de
derde (en laatste) versie.

HOE
GEEF IK DAN
CORRECTIES
DOOR?
Binnen de termijn die je in
de algemene voorwaarden
kunt vinden, kun je je correcties
doorgeven zoals jij dat wilt. Sommige
mensen vinden het feit om dit gewoon
uit te typen per pagina(sectie). Andere
mensen willen liever een video maken.
En nog weer iemand anders vindt het
misschien fijner om screenshots te maken.
Het maakt voor ons niet zo veel uit. Het
belangrijkste is dat je je correcties op tijd
én duidelijk doorgeeft. Hoe beter jij het
uitlegt, hoe beter wij jouw feedback
kunnen verwerken.

HOE ‘GROOT’ IS 1 PAGINA?

1 pagina heeft maximaal 7x een fold. Een fold is eigenlijk ‘1 beeldscherm’. Als je een
website opent, is het eerste wat je ziet dus 1 fold. Als je naar beneden scrollt en dan weer
allemaal nieuwe content ziet, is dit de tweede fold.

www.denkfabriek.agency // hi@denkfabriek.agency
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IK HEB AL EEN LOGO/MIJN TEKSTEN/DE
DOELGROEPANALYSE. HOE WERKT DIT DAN
MET HET PAKKET?
De pakketprijzen bevatten korting, omdat wij
hierop ingespeeld zijn. Het is dus niet zo dat als
jij 25% van het pakket neemt, jij 25% betaalt.
Hiervoor hebben we losse prijzen. Maar
gelukkig hebben de losse onderdelen ook
pakketprijzen, bijvoorbeeld voor een X
aantal woorden of een verzameling design
uitingen. Op de individuele pagina’s voor
marketing, copywriting en design vind je
‘vanaf-prijzen’ voor de losse onderdelen.
Wil je weten hoeveel het
precies voor jou gaat
worden? Plan dan een gratis
kennismakingsgesprek in
en dan komen wij met
een gepersonaliseerde
offerte.

CODEREN JULLIE ALLES ZELF?
Nee, wij werken met thema’s. En nee, dat
is niet onprofessioneel. Dat is ontzettend
handig, ook voor jou. Hierbij hebben
professionele developers en designers al
prachtige dingen ontworpen waar je voor
een relatief lage prijs gebruik van kan maken. Eventueel kunnen we wel wat kleine
dingetjes coderen. Denk aan een afwijkend lettertype of een kleurtje. Wil je je
website helemaal custom gecodeerd? Dat
kan ook, daar hebben we ook connecties
voor. Just let us know.

HOE WERKT DE
TELLING VAN DE PAGINA’S?
•
In principe telt 1 nieuwe pagina gewoon als
1 pagina. So far, so good. Maar er zijn wat
uitzonderingen waarin we je matsen:
•

Juridische documenten tellen als 1 pagina
samen, omdat ze geen extra formatting vereisen.
Dit kopiëren en plakken we gewoon. Wil je wel
bepaalde elementen erop zoals een button,

•

header image, etc.? Dan geldt
het gewoon als 1 pagina an sich
Wanneer een pagina 1 op 1 wordt gekopieerd
(bijvoorbeeld een service), telt dit als 0,5 pagina.
Hier vervangen we dus alleen de tekst en de
afbeeldingen maar verder niks aan de lay-out of
opbouw
Automatisch gegenereerde pagina’s tellen als
0,5 pagina. Denk aan een categorieën pagina,
blog overzicht pagina, projecten overview
pagina, etc.

MAKING THE WORLD A BETTER PLACE,
PIXEL BY PIXEL

hi@denkfabriek.agency
+316 5350 0385 (WhatsApp)
www.denkfabriek.agency
@denkfabriekagency

