GRAPHIC DESIGN & ART

GEBOORTEKAARTJES // happy days
Leuk dat je interesse hebt in mijn geboortekaartjes! Je kunt een compleet nieuw kaartje laten ontwerpen, kiezen
voor een bestaand ontwerp, of een bestaand ontwerp laten aanpassen naar jouw wensen.
Hoe werkt het?
Op basis van jouw wensen en input maak ik een eerste ontwerp, waarop je feedback kunt geven. Je aanpassingen
verwerk ik in tot een tweede ontwerp; daarna zijn er nog kleine aanpassingen mogelijk. Na de geboorte volgt dan
het toevoegen van de naam en de geboortegegevens.
Wat zijn je ideeën?
Uiteraard adviseert Atelier June je bij de keuze van je kaart, maar voor een het maken van een prijsopgave is
het wel handig om alvast een paar dingen te weten:
• Wil je een compleet nieuw of een (deels) bestaand ontwerp?
• Indien je een nieuw ontwerp wilt, wat heb je in gedachten?
• Wil je een enkele of dubbele kaart?
• Standaardformaat of afwijkend formaat? Standaardformaten zijn 13,5x13,5, 14,8x21 (A5) 10,5x4,8 (A6)
• Om hoeveel kaarten gaat het?
• Wat is de uitgerekende datum?
Benieuwd naar bestaande ontwerpen? Kijk op atelierjune.nl/geboortekaartjes.
Wat kost het?
Atelier June werkt met vaste prijzen, de kosten hangen vooral af van het type ontwerp en de drukoplage.
FAQ
Ik wil de kaart zelf (laten) drukken, kan dat? Nee, om de kwaliteit van de producten te kunnen garanderen,
verzorgt Atelier June het gehele productieproces.
Kan ik een proefdruk krijgen? Het kan, maar omdat dat arbeids- en kostenintensief is, is het niet gebruikelijk.
Wanneer moet ik betalen? Als je de offerte hebt goedgekeurd, betaal je 50% aan en ga ik voor je aan de slag.
Als je het ontwerp hebt goedgekeurd, betaal je de resterende 50% en zet ik het drukproces z.sm. in gang.
Wat is de levertijd? Normaal gesproken 2 tot 3 weken. Last minute opdracht? Mail me even, dan kijk ik of het
gaat lukken. Een geboortekaartje heb je normaal gesproken binnen 5 werkdagen in huis.

Je kunt voor een prijsopgave mailen naar: atelierjune.nl@gmail.com

