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COLOFOON

Ontwerp: AS buro

Legal:Er dient steeds een offerte aangemaakt te worden na bevestiging.  

Offertes zijn enkel geldig en bindend binnen de spanne zoals aangegeven op de Offerte. Na afloop van deze termijn kan je de 
Offerte niet meer aanvaarden. Offertes gelden enkel voor de Diensten uitdrukkelijk hierin opgenomen.

Indien de Cliënt beroep wenst te doen op bijkomende Diensten, dient er een nieuwe Overeenkomst te worden afgesloten.

Wie ben ik?

An-Sofie De Staercke
AS BURO - STRATEGISCH BRANDING ONTWERPER

Mijn creativiteit komt uit het verhaal dat mij verteld wordt.

Wanneer een klant over zichzelf en haar bedrijf begint te vertellen, zie ik het 
logo al in gedachten verschijnen. Vormen, patronen en lettertypes springen di-
rect door mijn hoofd. Mijn creatief proces vertrekt vanuit jou. Ik bouw verder 
op jouw waarden en visie, zodat jouw look klopt en één geheel vormt.

Ik ben gestart met AS buro om creatieve ondernemers zoals jij te laten groeien 
door middel van een sterk en stijlvol visueel merkontwerp. Ik ben er van over-
tuigd dat je groei voortkomt vanuit de connectie die klanten voelen met jouw 
merk. Door jouw authenticiteit te koppelen aan een strategische branding kan 
jij groeien naar hoogtes waar je nu alleen maar van kan dromen. En daar kan ik 
je bij helpen!



Wat is een strategie?

Wat levert het op?

Een branding strategie ofwel ook merkstrategie legt de basis van je bedrijf. Het helpt bij het identificeren van 
problemen die we vervolgens kunnen aanpassen en oplossen door middel van design.

Bv. Ik weet niet hoe ik anders moet zijn dan mijn concurrent.

 › oplossing: Dankzij een analyse van je belangrijkste concurrenten weet jij wat jouw sterke punten zijn en waarin 
jij anders bent dan hen. Zo kan je dit uitspelen naar je klanten toe.

Je moet de branding strategie zien als de luchtige cake en branding ontwerp als de heerlijke botercrème er 
bovenop. Samen de perfecte combinatie!

1. Meer klanten die een connectie met je voelen, zodat ze met niemand anders willen werken dan met jou.

 

2. Eindelijk de kwaliteit uitstralen die bij je aanbod past, waardoor je niet meer bang bent om in het middelpunt 
te staan en je vol trots je aanbod durft te verkopen

 

3. Gezien worden als go-to expert, waardoor je meer EN LEUKERE klanten gaat aantrekken

 

4. Een consistente look die professionaliteit weergeeft en jou doet onderscheiden van concurrenten.

 

5. Meer tijd om in en aan je bedrijf te werken, omdat klanten naar jou komen in plaats van dat jij steeds op zoek 
moet naar klanten

ڱ  Kickstart meeting

ڱ  Branding vragenlijst

ڱ  Moodboard

ڱ  2 correctierondes

ڱ  Logo & sublogo’s

ڱ  Brandguide

ڱ  Kleurcodes

ڱ  Lettertypes (licentie dien je zelf nog aan te kopen)

ڱ  Brandstory

ڱ  Doelen en waarden 

ڱ  visie en missie uitgeschreven

ڱ  Kernwoorden

ڱ  Duidelijke doelgroep omschrijving

ڱ  Analyse van je grootste concurrenten.

Strategische branding

INCLUSIEF

JOUW INVESTERING

€1.500,-
excl. btw



merkregistratie door Alpha

INCLUSIEF

INCLUSIEF INCLUSIEF

BENELUX REGISTRATIE

SAMENWERKING IN DE KIJKER

EU REGISTRATIE

excl. btw

excl. btw

ڱ  2 klasses 

ڱ  Geldig voor 10 jaar

ڱ  Geldig in de Benelux

ڱ  Indiening bij de officiële instanties door Alpha

ڱ  Duur 8 weken

VANAF

VANAF

€895,-

€1.950,-

Zaïna De Beer
ALPHA LEGAL CREATIVES - IP EN WEB 3 JURISTE

Mijn missie is om zoveel mogelijk plagiaat te voorkomen bij creatives en onder-
nemers. Dit zowel in België als in Nederland. 

Als artieste/juriste startte ik in 2020 Alpha Legal creatives op. Een creative 
legal agency waar we onze klanten van A tot Z juridisch willen adviseren bij het 
uitbouwen van hun merk. 

Enerzijds beschermen we branding, merknamen, logo’s, ideeën maar ook web 
3/NFT projecten tegen plagiaat. We zorgen voor jurdisch advies op maat voor 
ondernemers en artiesten. Anderzijds werken we samen met de beste creati-
ves om jullie brand tot leven te brengen. 

Creativiteit beschermen is onze grootste prioriteit want “artwork is work”!

ڱ  Indiening bij de officiële instanties door Alpha

ڱ  Duur 8 weken

ڱ  2 klasses 

ڱ  Geldig voor 10 jaar

ڱ  Geldig in de EU

Alpha registreert je woordmerk en/of logo in de Benelux en Europa. Je zal je merk in de toekomst gebruiken voor bepaalde 
goederen en diensten. We helpen je graag bij het kiezen van de juiste klassen en subklassen voor een optimale bescherming 
van je merk. Je herkent een geregistreerd merk aan het ® - icoontje.

Met een merkbescherming claim je de naam of logo van je onderneming. Je kan op deze manier voorkomen dat anderen 
zomaar aan de slag gaan met je naam, logo en je branding. 

Wil jij plagiaat voorkomen van je nieuw idee, je NFT project of je concept? 
Dan ben je een merkbescherming volledig gedekt.

Wil je graag je merk beschermen én de look direct in orde zetten? Wanneer je beide direct vastlegt, 
geven we je graag €100,- korting op de totale offerte. 



ڱ  Kickstart meeting

ڱ  Canva templates op maat 

ڱ  Highlights op maat

ڱ  Opbouwen feed 

ڱ  Profielfoto tips 

ڱ  Bio omschrijving

Kickstart your IG

INCLUSIEF

JOUW INVESTERING

€499,-
excl. btw

ڱ  Kickstart meeting 

ڱ  Design op maat 

ڱ  6 à 7 pagina’s

ڱ  Incl. thema

ڱ  Mobile proof

ڱ  boekingssysteem

ڱ  Toegang leerplatform

ڱ  Webshop mogelijk (+ €500)

Wordpress website

INCLUSIEF

JOUW INVESTERING

€2.250,-
excl. btw

Trek je online look door ook op je social media feed. Met gepersonaliseerde templates kan je eenvoudig je 
branding weergeven op Instagram. Creëer een professionele feed die aantrekt en jou doet opvallen

Een WordPress website die jouw verhaal volledig in jouw stijl vertelt. Verhoog je online zichtbaarheid met 
een aantrekkelijke website die informeert en klanten genegeerd. Voeg achteraf zelf eenvoudig foto’s toe of 
pas zelf je teksten aan.



Business shoot door Charlotte
SAMENWERKING IN DE KIJKER

Charlotte Heysenss
SHOT BY CH’OTTE - FOTOGRAAF

Ik vertel heel graag jouw verhaal met beelden, want die zeggen meer dan dui-
zend woorden 

Ik leg alle vormen van liefde vast, maar ook voor professionele foto’s van jouw 
onderneming kan je bij mij terecht.

Mijn beelden zijn ongedwongen en hebben een warme uitstraling waar je met 
een goed gevoel naar terug zal kijken.

Het is voor mij niet alleen van belang om jou mooie foto’s te bezorgen, ik vind 
het minstens even belangrijk dat jullie er een leuke en aangename ervaring aan 
overhouden. Ik zal dan ook mijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat je 
je comfortabel en op je gemak voelt voor mijn camera! 

Content nodig voor je onderneming? Wat je ook verkoopt, I got you covered. Of je nu schoonheidsspecialiste, goudsmid of 
influencer bent, ik leg het allemaal graag voor je vast! 

Enkele redenen om professionele foto’s te laten nemen:

ڱ  Ze zullen je zaak een stuk sneller vooruit helpen door jezelf of jouw product professioneel in beeld te brengen

ڱ  Je branding zal meer on point zijn 

ڱ  Je zal sneller jouw ideale klant aantrekken

ڱ  Je kan de beelden gebruiken voor website, sociale media, blogs, podcasts, ...

Wil je graag je een shoot inplannen én de look direct in orde zetten? Wanneer je beide direct vastlegt, 
geven we je graag 10% korting op de totale offerte. 

ڱ  Brainstormsessie

ڱ  Fotoreportage van 60 minuten op locatie naar keuze

ڱ  20 digitale beelden in hoge resolutie die je zelf kiest, 
bewerkt

ڱ  volgens mijn huisstijl

ڱ  Een online galerij met alle bewerkte foto’s

ڱ  Oplevering binnen de 4 weken

ڱ  Mogelijkheid tot het aankopen van meer foto’s

ڱ  Extra uren reportage kan je bijkopen aan goedkopere prijs

ڱ  Excl. kilometervergoeding indien >15 km van Oudenaarde

INCLUSIEF

JOUW INVESTERING

€395,-
excl. btw



Wil je graag je branding lanceren op je social media op een 
vlotte visuele manier? Dan kan dit via het lanceringspakket.

ڱ  INCLUSIEF

ڱ  1 video voor reels 

ڱ  3 afbeeldingen voor op je socials

Extra’s

LANCERING PAKKET

€150,-
excl. btw

Wil je graag jouw WordPress website voorzien van 
een extra pagina? Laat een extra bouwen in dezelf-
de stijl als jouw website design. Denk maar aan een 
extra sales pagina, veelgestelde vragen of een pagi-
na om leads te verzamelen.

Wil je graag voor jouw Instagram een extra canva 
template hebben? Laat een extra bouwen in dezelf-
de stijl van jouw merk. Denk maar aan een weetjes 
template, veelgestelde vragen of een template om 
sales aan te kondigen.

WEBSITE LANDINGSPAGINA WEBSITE LANDINGSPAGINA

€250,- €52,-
excl. btw excl. btw



wat nu?

Klaar om van start te gaan? 

ڱ  Vraag je offerte aan of boek een kennismakings gesprek indien je nog enkele vragen hebt.

ڱ  Na de bevestiging sturen wij je de correcte factuur

ڱ  Er wordt een meeting ingepland om de start van jouw project te bespreken.



An-Sofie zorgde voor de rebranding van mijn online marketing bureau, Fanatical. Tij-
dens de branding workshop vulde ik een werkboek in, waardoor An-Sofie wist welke 
richting ik uitwilde en voor welke normen en waarden Fanatical staat. Ik kreeg toe-
gang tot mijn klantenportaal waarmee ik het hele verloop kon volgen.

Het resultaat is een heel mooie branding, die ook perfect past bij mijn bedrijf. Ben 
je op zoek maar een (nieuw) logo, kleurenpallet en lettertypes ofwel een eigen bran-
ding? Doe dan beroep op AS Buro! Tevreden klant hier!

STEPHANIE VERPLANKEN - FANATICAL

An-Sofie maakte voor mij de perfecte branding kleuren voor mijn 3 verschillende initi-
atieven. Ik was super enthousiast en ben er meteen mee aan de slag gegaan en wauw! 
Mijn website, stories & posts hebben meteen een zeer professionele uitstraling ge-
kregen. Ze heeft perfect begrepen wat ik nodig had. Eindelijk heb ik het gevoel alsof 
mijn branding helemaal op punt staat!

ELLEN VANDEVIJVERE – THE TIME HUB

Wat zeggen anderen?

An-Sofie van AS buro deed de branding van m’n label Fluff & Stuff. Ze neemt de tijd 
om samen te brainstormen en brengt jouw brand tot leven. Dankzij AS buro heb ik 
een prachtige webshop waar al m’n producten overzichtelijk worden weergegeven. Ga 
zeker kennismaken met An-Sofie, ze is een super creatieve, lieve dame met veel geduld 
en zin voor uitdagingen.

CAROLINE VINCENT - FLUFF & STUFF

Aangezien ik volledig zelfstandig werd, mocht mijn website ook een metamorfose 
ondergaan. An-Sofie heeft ervoor gezorgd dat ik een goeie start heb gehad! Na het 
eerste voorstel zat het er boenk op. Er moesten maar enkele aanpassingen gebeuren.

An-Sofie heeft een zeer goede en vlotte communicatie! Ze legt alles goed uit en zelf 
nadat mijn website online was kon ik haar nog bereiken met vragen.

SARAH VANDEPITTE – SVP PHOTOGRAPHY



DESIRE WAELKENSSTRAAT 66 - 9700 OUDENAARDE

INFO@AS-BURO.BE - WWW.AS-BURO.BE


