
ConceptueelConceptueel en  en creatiefcreatief
webdesignwebdesign



Joe,�mijn�naam�is�
Ik word héél blij van kleur, persoonlijkheidIk word héél blij van kleur, persoonlijkheid

en sterke branding concepten op websites.en sterke branding concepten op websites.

Hier kan wat mijHier kan wat mij    betreft niet genoeg vanbetreft niet genoeg van

zijn, en daarom help ik ondernemers bij hetzijn, en daarom help ik ondernemers bij het

neerzetten van sterke content én een toffeneerzetten van sterke content én een toffe

website op maat waarmee je jewebsite op maat waarmee je je

onderscheidt.onderscheidt.  



Naast mijn passie voor meer online

beleving op het internet, sta ik voor

duurzaam ondernemen. 

Voor elk all-in website pakket doneer ik

€50,- en voor offertes tot €1000,- doneer

ik 5% aan een goed doel. Dit kwartaal

koos ik voor de Dierenambulance in

Utrecht (ja, ik ben dól op dieren). 

een donatie.
Voor elke website



Werken met mij is voor jou als...Werken met mij is voor jou als...

Je jouw huidige website (net als ik) bent ontgroeid Je jouw huidige website (net als ik) bent ontgroeid ofof

gelijk goed wilt beginnengelijk goed wilt beginnen

Je een kneitertof concept voor ogen hebt datJe een kneitertof concept voor ogen hebt dat

doorvertaald mag worden naar een nieuwe websitedoorvertaald mag worden naar een nieuwe website  

Je graag FUN hebt met je marketingJe graag FUN hebt met je marketing  

... Oog voor duurzaamheid is een pré ;p... Oog voor duurzaamheid is een pré ;p  

Je bereid bent samen met mij ALL-IN te gaan!Je bereid bent samen met mij ALL-IN te gaan!  

YES? Ik vertel je hoe een samenwerking met mij eruit ziet!YES? Ik vertel je hoe een samenwerking met mij eruit ziet!



Tijdens de content sessie duiken we diep in je business en

maken we een duidelijk plan voor je website. Wat wil je

allemaal kwijt? Hoeveel pagina's zijn er nodig? Wat voor beeld

past hierbij? 

Aan het einde van de content sessie ontvang je de outline van

je website teksten én een uitgebreide checklist van alle

materialen die we nodig hebben om een super toffe website

neer te zetten. Zo hebben we alles overzichtelijk (daar houd ik

van), en heb jij een duidelijk plan voor je website! 

content sessie.content sessie.
We trappen het website traject af met eenWe trappen het website traject af met een



Zo�ziet�ons�plan�eruit�naZo�ziet�ons�plan�eruit�na
een�content�sessie:een�content�sessie:

We verzamelenWe verzamelen  

alles in Google Drivealles in Google Drive

Je ontvangt eenJe ontvangt een

overzichtelijke lijst met alleoverzichtelijke lijst met alle

benodigde materialenbenodigde materialen

En voor elke pagina op jeEn voor elke pagina op je

website een outline diewebsite een outline die

je mag aanvullen metje mag aanvullen met

jouw woorden!jouw woorden!



Ik werk met 2Ik werk met 2
pakketten.pakketten.
Beide inclusief content sessie.Beide inclusief content sessie.



Jouw hele website op één heerlijke pagina,

waar je website bezoeker met plezier

doorheen scrollt waarna ze dolenthousiast

via je contactformulier in je inbox belanden. 

 

Het enkeltje is geschikt voor ZZP-ers met

een groot netwerk, ondernemers met één

core dienst die hun klanten uit hun Social

Media of netwerk halen of startende

ondernemers. 

Enkeltje
One-page WordPress website €899,-€899,-��

Exclusief btw, domeinnaam, hosting,Exclusief btw, domeinnaam, hosting,

thema en plug-insthema en plug-ins



Tot 5 unieke pagina's speciaal

ontworpen voor jou met alle toeters

en bellen! *

 

De droomreis is perfect voor

ondernemers die al wat verder zijn,

of gelijk goed willen beginnen.

 

*Ja, ik ga je zo vertellen wat die

toeters en bellen zijn. ;p

Droomreis
All-in WordPress website €2199,-€2199,-��

Exclusief btw, domeinnaam, hosting,Exclusief btw, domeinnaam, hosting,

thema en plug-insthema en plug-ins



De toeters en bellen!De toeters en bellen!
Hier is 't hoor...Hier is 't hoor...

Bij elk pakket krijg je:Bij elk pakket krijg je:

Coming soon pagina (zoalsComing soon pagina (zoals
deze) deze) ofof

we bouwen op eenwe bouwen op een
testomgeving zodat je huidigetestomgeving zodat je huidige

website LIVE blijft ;)website LIVE blijft ;)

Bedankpagina'sBedankpagina's
(bevestiging pagina na het(bevestiging pagina na het
invullen van een formulier)invullen van een formulier)

Custom 404 error paginaCustom 404 error pagina

IG linkjesIG linkjes
in bioin bio



Een persoonlijke handleiding en video'sEen persoonlijke handleiding en video's
(gemaakt aan de achterkant van jouw website!)(gemaakt aan de achterkant van jouw website!)
zodat je zélf tekst en afbeeldingen kunt wijzigenzodat je zélf tekst en afbeeldingen kunt wijzigen

op je website.op je website.

Juridische zaken Juridische zaken zoals eenzoals een
cookiebanner en plaasting vancookiebanner en plaasting van
Algemene Voorwaarden en eenAlgemene Voorwaarden en een
privacyverklaring op je websiteprivacyverklaring op je website

(AVG enzo ;)).(AVG enzo ;)).

We zijn er nog nietWe zijn er nog niet
dit krijg je er ook nog bij:dit krijg je er ook nog bij:

En natuurlijk....En natuurlijk....



Extra bij te boekenExtra bij te boeken

Blog sectieBlog sectie  
Enkeltje: €299,- /Enkeltje: €299,- /  
Droomreis: €399,-Droomreis: €399,-

Extra pagina'sExtra pagina's
Tarief op aanvraag.Tarief op aanvraag.



Zo ziet een traject eruitZo ziet een traject eruit

1.Kennismaking1.Kennismaking

2.Materialen2.Materialen
verzamelenverzamelen

4.Designen & Feedback4.Designen & Feedback

3.Kickoff3.Kickoff

5.Launch!5.Launch!  

We kletsen via Google MeetWe kletsen via Google Meet
over jouw plannen om teover jouw plannen om te
kijken of er een match is!kijken of er een match is!

We plannen de contentWe plannen de content
sessie, en jij gaat aan desessie, en jij gaat aan de

slag om alles te verzamelenslag om alles te verzamelen
voor je website.voor je website.

Alles verzameld? Tijdens deAlles verzameld? Tijdens de
kickoff bespreken we dekickoff bespreken we de

look en feel van je website,look en feel van je website,
en ga ik aan de slag!en ga ik aan de slag!

Ik ga designen, jij geefIk ga designen, jij geef
feedback tot er een superfeedback tot er een super

toffe website staat!toffe website staat!

We delen het super toffeWe delen het super toffe
resultaat op onze Socials enresultaat op onze Socials en

drinken er een speciaalbiertje op!drinken er een speciaalbiertje op!



Hoor het van een anderHoor het van een ander

'' Eén van de belangrijkste redenen voor mij'' Eén van de belangrijkste redenen voor mij

om te kiezen voor Liesje Digital is dat zij geenom te kiezen voor Liesje Digital is dat zij geen

gebruik maakt van templates voor haargebruik maakt van templates voor haar

websites. Ze bouwt ze volledig custom made!websites. Ze bouwt ze volledig custom made!

Daardoor is geen één ontwerp hetzelfde. LiesDaardoor is geen één ontwerp hetzelfde. Lies

combineert technische kennis en creativiteitcombineert technische kennis en creativiteit

op een unieke manier en dat vond ik superop een unieke manier en dat vond ik super

fijn werken. Ik zag iedere keer weer dat ze ’thefijn werken. Ik zag iedere keer weer dat ze ’the

extra mile’ ging door elementen op eenextra mile’ ging door elementen op een

originele manier te ontwerpen /originele manier te ontwerpen /

implementeren. ''implementeren. ''

” Je bent heel open en eerlijk. Je snapte” Je bent heel open en eerlijk. Je snapte

precies hoe ik het wilde. Je luistert naar deprecies hoe ik het wilde. Je luistert naar de

klant en pakt het goed aan. Ook heel prettigklant en pakt het goed aan. Ook heel prettig

dat je een marketing achtergrond hebt zodatdat je een marketing achtergrond hebt zodat

je snapt wat mensen zien en hoe mensen hetje snapt wat mensen zien en hoe mensen het

willen zien. Dat werkt heel prettig. Ik benwillen zien. Dat werkt heel prettig. Ik ben

super blij met het eindresultaat, plus ik heb alsuper blij met het eindresultaat, plus ik heb al

3 nieuwe intakes staan! ”3 nieuwe intakes staan! ”
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Praktische�info

De doorlooptijd van een one-pager is 3-4De doorlooptijd van een one-pager is 3-4

weken, en van een all-in website 6-8 weken.weken, en van een all-in website 6-8 weken.  

Hoort d'r ook bij!Hoort d'r ook bij!

Betalen gaat in 2 termijnen (50% vooraf, 50%Betalen gaat in 2 termijnen (50% vooraf, 50%

achteraf).achteraf).

Ik regel geen hosting, hier zitten maandelijkseIk regel geen hosting, hier zitten maandelijkse

kosten aan verbonden en het is handiger als ditkosten aan verbonden en het is handiger als dit

via jou verloopt.via jou verloopt.  

Des te beter de input, hoe toffer de output. Het isDes te beter de input, hoe toffer de output. Het is

mijn advies je branding en foto's professioneelmijn advies je branding en foto's professioneel

aan te pakken voor het beste resultaat.aan te pakken voor het beste resultaat.  



Iedereen omverIedereen omver
blazen met jeblazen met je

nieuwe website?nieuwe website?

Wat zeg je ervan.Wat zeg je ervan.

Plan een kennismaking in: www.liesjedigital.nlPlan een kennismaking in: www.liesjedigital.nl


