aanvraag
offerte
Om u een zo accuraat mogelijke offerte aan te kunnen bieden,
wil ik u vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen. Schrik
niet; hij is niet al te lang, maar omvat wel een aantal belangrijke
vragen om een goed beeld te krijgen van uw wensen.
Met behulp van Adobe Reader kunt u het pdf formulier
rechtstreeks op uw computer invullen en opslaan met uw

antwoorden erin. Adobe Reader is gratis te downloaden op
http://www.adobe.com/nl/products/reader/.
Als u klaar bent met invullen, kunt u het pdf bestand emailen
naar post@vormgeverijmol.nl. Natuurlijk kunt u het formulier
ook afdrukken, met de hand invullen en per post verzenden naar
onderstaand adres.

1. Algemene informatie
1a Naam van uw bedrijf
1b Huidig of gewenst internetadres
1c Omschijving van uw bedrijf

1d Omschrijving van het project

1e Primaire contactpersoon
1f

Projectleider

1g Indicatie van uw budget
Een ruwe schatting volstaat, maar is vereist
voor het voor het maken van een offerte.
Zonder indicatie is het immers zeer lastig om
de omvang van uw project in te schatten.

2. Logo en visuele identiteit
2a Dient er een logo ontworpen te worden?

Ja, een nieuw logo.
Ja, een herontwerp van een bestaand logo.

2b Dient er een bijbehorende huisstijl
ontworpen te worden?

Ja		
Nee		 Ga verder met vraag 2d

2c Uit welke elementen moet de huisstijl
minimaal bestaan? (Denk bijvoorbeeld aan
visitekaartjes, briefpapier etcetera.)
2d Kunt u uw belangrijkste concurrenten
vermelden?
Een visuele identiteit is namelijk vaak
succesvoller als hij, na enig onderzoek, op de
juiste manier in de markt gezet wordt.

Naam
Internetadres
Naam
Internetadres
Naam
Internetadres

Nee

3. Illustratie
3a Dient er een illustratie ontworpen te
worden?

Ja, een vector illustratie

Nee Ga verder met vraag 4

Ja, een fotocollage

3b Voor welke toepassingen zal de illustratie
gebruikt gaan worden?

4. Website
4a Dient er een website ontworpen en
gerealiseerd te worden?

Ja, alleen ontwerp
Ja, ontwerp en realisatie

4b Voor welke doeleinden zal de website
gebruikt gaan worden?

4c Wilt u de mogelijkheid de inhoud van
de site na oplevering zelf te kunnen
aanpassen?

Ja
Nee

4d Welke functionaliteit dient er op de site
aanwezig te zijn? (Denk bijvoorbeeld aan
een blog, webwinkel etcetera.)

5. Contactinformatie
5a Telefoonnummer
5b Staatnaam en nummer
5c Postcode en plaats
5d Email

6. Overige informatie
6a Hieronder is ruimte voor uw eigen opmerkingen en / of briefing.

Nee Ga verder met vraag 5

