
grafische
communicatie

Grafisch design & drukwerk voor starters,
zelfstandigen & bedrijven, organisaties & particulieren. 





Konsept is een “one-man grafisch adviesbureau” te Bilzen met een vast 
netwerk van drukkerijen, webmasters en grafici om zoveel mogelijk diensten 
aan te bieden. Elke opdracht wordt gezien als een uitdaging om uw 
boodschap een gepaste vorm te geven, en er mag al eens buiten de lijntjes 
gekleurd worden. 

Wij vertalen uw concept of geheel van ideeën naar een origineel ontwerp 
en geven zo een sterke expressie aan uw idee of project. We doen dit voor 
zowel kleine als grote klanten in diverse sectoren. 

KONSEPT

VORM!
GEEFT UW IDEEËN



GRAFISCH ONTWERP 
& LAYOUT
Een nieuwe zaak of product? Lancering van een campagne of een restyling 
van je bestaande logo? Wij ontwerpen of hertekenen je logo en passen het 
toe op bijhorende huisstijldragers.

We verdiepen ons zo ruim en goed mogelijk in creatie en afwerking waarbij 
“Branding en Layout” centraal staan. Een greep uit ons aanbod: grafisch 
ontwerp & advies | logo & huisstijl | folders | brochures | uitnodigingen 
| magazines |  flyers |  affiches| catalogi | POS materiaal | packaging 
| signalisatie | buitenreclame | websites | campagnes & creatieve 
concepten…



Een folder, flyers, menukaart, verpakking, display, uitnodiging, brochures, 
magazine of een boek.

Wij verzorgen het ontwerp en de lay-out en zoeken naar de juiste oplossing 
voor al je print- en drukwerk. Hiervoor werken we samen met kwalitatieve 
drukkerijen en leveranciers.

Mag het iets groter zijn? Roll-up banners, vlaggen, spandoeken, 
etalagestickers, wagenbelettering,… Wij zoeken de juiste oplossing van 
ontwerp tot levering.

PRINT-
& DRUKWERK

BETAALBAAR DRUKWERK VOOR IEDEREEN!
Uw drukwerk hoeft echter niet onbetaalbaar te zijn. 
Konsept zorgt voor kwaliteit aan betaalbare prijzen.



U wilt uw producten en diensten aanbieden of een webshop opstarten. 
Konsept ontwerpt stijlvolle websites die vooral gebruiksvriendelijk zijn naar 
de eindgebruiker. Met de huisstijl van uw bedrijf zorgen wij er voor dat uw 
website de juiste uitstraling heeft. Webdesign zoals u het wil!

Of u nu een bedrijf, KMO of zelfstandige bent, we bieden diverse 
websitepakketten aan voor groot en klein. Tevens kunnen wij u helpen met 
uw domeinnaam en hosting(pakket).

UW DIGITALE
VISITEKAARTJE



Op zoek naar foto’s voor je huwelijk, communie, bedrijfsfotografie,...
Een green screen photobooth op uw bedrijfsevenement of een professionele 
dronefotograaf?

In wisselwerking met onze fotografen leggen we uw moment vast. 

KIJK EENS NAAR
HET VOGELTJE



Een verpakking moet uw bedrijf goed positioneren en de juiste merkwaarden 
uitstralen. Met specifieke eisen voor kleur, vorm en materiaal kunnen we 
hiermee aan de slag.

MAAK VAN JE VERPAKKING EEN BLIKVANGER

Konsept ontwerpt verpakkingen die gezien worden, die de klant overtuigen 
om uw product te kopen. Want daar draait het tenslotte om. Dit zowel 
voor nieuwe verpakkingen alsook een nieuwe layout voor bestaande 
verpakkingen.

JOUW VERPAKKING 
ALS BLIKVANGER



Geen eigen grafische afdeling binnen je bedrijf of heb je een extra dtp’er 
nodig? Als freelancer kan dit zowel in het bedrijf als op afstand. Zowel losse 
en tijdelijke opdrachten maar ook vaste samenwerkingen op regelmatige 
basis.

Wil je graag samenwerken, contacteer ons via info@konseptvormgeving.be 
of 0472 22 32 17.

HULP OF ADVIES
NODIG?

PLAN JE PROJECT
GRAFISCHE INTERVENTIE
Project in vooruitzicht? Piekmomenten? Reserveer je uren 
en wij plannen jouw project tijdig in onze agenda. 
10 uur ontwerp of dtp : 450 € (excl. BTW) 
15 uur ontwerp of dtp : 650 € (excl. BTW)
20 uur ontwerp of dtp : 800 € (excl. BTW)



PROCES

Bij een kopje koffie 
luisteren we graag 

naar uw verhaal, wij 
willen zoveel mogelijk 
te weten komen over 

uw project, uw klanten, 
uw organisatie, uw 

merk…

KENNISMAKING CONCEPT UITVOERING HAPPY CLIENT

1 2 3 4

Na goedkeuring van 
de offerte werken we 

een (of meerdere) 
concept(en) uit. We 

ontwikkelen een 
layout die als basis 
zal worden gebruikt 

voor het verdere 
ontwerpproces.

We hechten véél 
belang aan de 
uitvoering en 

ontwikkeling van 
de ontwerpen en 

gebruiken hiervoor 
een breed netwerk 
van partners met 

aansluitende 
expertises.

Le moment suprème!

Na een geslaagde 
missie dragen we het 
project aan u over.



+32 472 22 32 17  | info@konseptvormgeving.be

Pater Damiaanstraat 12  | 3740 Bilzen

Whatsappen of mailen:

Op de koffie:

konseptvormgeving.be

@konseptvormgeving

@konseptvorm

@konseptvormgeving



http://www.facebook.com/konseptvormgeving
http://www.pinterest.com/konseptvorm
http://www.be.linkedin.com/in/konseptvormgeving
www.konseptvormgeving.be


JOUW

CRUCIAAL BELANG!
EERSTE INDRUK IS VAN

PROMOTIE & HUISSTIJL VOOR 

ZELFSTANDIGEN, BEDRIJVEN 

CLUBS, ORGANISATIES...



BEDRIJFSKLEDIJ
Samen met onze gespecialiseerde textielbewerkers 
bedrukken of borduren we jouw kleding, voor zowel 
grote als kleine aantallen.

 � bedrijfskleding
 � sportkleding
 � horeca
 � promotietextiel
 � babykleding
 � petten & badges
 � dierendekens
 � ...















Naamkaartje,  briefhoofd, flyer, ...

Van ontwerp tot drukwerk & levering
Één heldere prijs voor het volledige pakket

ALL-IN-ONE

PROFITEER VAN ONZE
HUISSTIJL- & STARTERSPAKKETTEN

ALLES IN JOUW EIGEN STIJL

HUISSTIJL & PROMOTIE



Knap werk! Maar kan je de kleur aanpassen, de tekst even 

wijzigen en misschien een ander formaat proberen?

OPLEIDING
Krijg je op je werk weleens de vraag om een 
affiche of flyer te ontwerpen? Je wil dit met veel 
plezier doen, maar ontbreken de juiste skills of 
programmakennis?

Je leert stap voor stap werken met grafische 
softwareprogramma’s Illustrator, Indesign 
of Photoshop. Ontdek hoe je efficiënt een 
ontwerpproces toepast op jouw projecten.



Pater Damiaanstraat 12 | 3740 Bilzen  | +32 472 22 32 17
info@konseptvormgeving.be | konseptvormgeving.be
BTW BE 0502 673 497


