
G R A P H I C  D E S I G N  &  A R T

LOGO’S & HUISSTIJLEN // let’s talk business

Een logo en/of een huisstijl kiezen of opfrissen is een leuk onderdeel van het starten of restylen van je 
onderneming. En niet onbelangrijk, want een huisstijl die bij jou en je business past is samen met jou het gezicht van de 
onderneming. Atelier June heeft al voor verschillende ondernemingen logo’s en huisstijlen ontworpen, in allerlei sferen. 
Kortom, alle stijlen zijn mogelijk! 

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. 

Wat wil je laten ontwerpen? 
Uiteraard adviseert Atelier June je bij het ontwerpproces, maar voor een het maken van een prijsopgave is het wel handig 
om alvast een paar dingen te weten. Je kunt kiezen uit alleen een logo maar uiteraard kun je ook een huisstijl laten 
ontwerpen en zelf een pakket samenstellen met wat jij nodig hebt. Voorbeelden van ontwerpen: 

•  Logo     •  Visitekaartjes
•  Briefpapier    •  Webdesign
•  Website headers   •  Buttons/banners voor je website
•  Social media buttons   •  Flyers
•  Kaarten/postcards   •  Stickers
•  Labels     •  Moodboards/inspiratieborden van jouw producten/diensten 

Ook fijn om te weten:
•  Wie ben je en wat voor business heb je of ga je starten? 
•  Wanneer wil je graag dat jouw logo en/of huisstijl klaar is? 
•  En verder alles waarvan je denkt dat het leuk of waardevol is om te vertellen! :-) 

Wat kost het?  
Atelier June werkt met vaste prijzen, de kosten hangen vooral af van het type ontwerp en de drukoplage. Je kunt voor een 
prijsopgave mailen naar: atelierjune.nl@gmail.com 

FAQ
Ik wil het materiaal 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 zo snel mogelijk in gang. 

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


