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WERKWIJZE
Stappenplan geboortekaartje
Mijn werkwijze bestaat uit de onderstaande stappen:
STAP 1: OFFERTE AANVRAGEN
Fijn dat jullie enthiousiast zijn over mijn ontwerpen! Voor jullie maak ik een offerte voor het ontwerpen,
drukken en leveren van de geboortekaartjes. Jullie kunnen mij een mail sturen met daarin jullie wensen
voor de kaart.Het is fijn als jullie dit zo compleet mogelijk aanleveren, zodat ik een duidelijke offerte op
kan stellen. Denk hierbij aan formaat van de kaart, papiersoort, aantal kaarten, eventueel verschillende
kaarten voor verschillende gasten, eventueel extra kleine kaartjes/labels en eventuele accessoires (touw,
lint, sticker). Op basis van deze wensen ga ik een offerte voor jullie maken.
STAP 2: ONTWERPPROCES
Als jullie akkoord geven op de offerte ga ik aan de slag met het ontwerp. Ik ontvang dan graag de teksten
voor op de kaart en eventuele foto's. Soms hebben jullie ook al kaarten of een stijl gezien die je misschien
aanspreekt, dat kan je dan ook naar mij mailen. Daarna maak ik een aantal ontwerpen voor de kaart zodat
jullie de keus hebben. Deze ontwerpen ontvangen jullie van mij via de mail. Jullie kunnen hier vervolgens
op reageren en je wensen en aanpassingen doorgeven. Hierna volgen dan nog een aantal correctierondes
op het gekozen ontwerp.
STAP 3: PROEFDRUK
Als jullie helemaal tevreden zijn met het concept en akkoord hebben gegeven, laat ik een proefdruk
maken bij de drukker. Ik kom langs met de proefdruk of ik stuur de proefdruk op via de post. Zodat jullie
kunnen zien hoe de kaart er in het echt uitziet. Dan kunnen jullie ook nog een keer goed alle gegevens
controleren. De proefdruk is gratis.
STAP 4: DEFINITIEVE KAART
Zodra jullie helemaal blij zijn met de proefdruk en geen correcties meer hebben, geven jullie via de mail
of app een akkoord op de kaart. Ik kan ervoor zorgen dat jullie vooraf al de bijpassende enveloppen
ontvangen zodat jullie die alvast gereed kunnen maken. Dan is het afwachten totdat de kleine geboren
wordt.
STAP 5: BABY IS GEBOREN
Hoera, de kleine is geboren! De ontbrekende gegevens en eventuele foto's kunnen via de mail of app
verstuurd worden. De laatste gegevens pas ik aan op de kaart en ik stuur jullie de definitieve versie via de
mail of app. Na jullie akkoord, stuur ik dan het bestand naar de drukker. Als dit op een werkdag voor 15.00
uur is dan hebben jullie dezelfde dag de kaartjes nog in huis.
STAP 6: BETALING
Daarna stuur ik jullie een factuur voor de betaling van de geboortekaartjes.

