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Briefing
We beginnen altijd met een uitgebreide briefing. Het doel van
de briefing is om te achterhalen wat je doelgroep is, om eisen en
wensen in kaart te brengen, uit te zoeken welke boodschap over
gebracht moet worden, te achterhalen hoe je je onderscheidt en
hoe je klant profiteert van jouw diensten. Het is handig als je van
te voren nadenkt welke websites je aanspreken en waarom. Dit
kunnen concurrenten zijn maar ook bedrijven in totaal ander
werkgebied. Meestal kost de briefing een uur. Soms loopt het uit.
We nemen er graag de tijd voor. Daarom houden we rekening met
90 minuten.

WEEK 0

Na afloop van de briefing plannen we meteen wanneer we
concepten zullen presenteren, feedback zullen doornemen en
uiteindelijk opleveren.

Concept 1
Ongeveer een week na de briefing presenteren we drie
design-richtingen van logo en website. Hier nemen we
alvast ‘shortcopy’ in mee. Dit zijn de ‘headers’ en andere
korte teksten op de website. Dit betekent concreet dat
we drie verschillende ‘homepages’ zullen presenteren.

WEEK 1

Omdat we altijd benieuwd zijn naar de eerste reacties
presenteren we Concept 1 bij ons op kantoor of via een
online video meeting. Na de presentatie vragen we je
om goed na te denken over Concept 1. Na een week
horen we in een online video meeting je feedback en
hoe en met welke designrichting we verder gaan.

WEEK 3

WEEK 2

FEEDBACK 1

Correctie 1. Design + tekst + foto/video
Ongeveer een week na de feedback op Concept 1
presenteren we Concept 2. De design-richting die je
koos, hebben we verder uitgewerkt. Nu presenteren
we de homepage, en twee vervolgpagina’s Ook deze
presenteren we op kantoor of via een online video
meeting. Ook na deze presentatie vragen we je goed na
te denken over Concept 2 en plannen we na ongeveer
een week een video meeting om je feedback door te
nemen.

WEEK 4

FEEDBACK 2
Correctie 2. Design + tekst + foto/video

WEEK 5

Ongeveer een week na de feedback op Concept 2
presenteren we het definitieve design. De aanwijzingen
die jullie gaven, hebben we verder uitgewerkt. Ook deze
presenteren we op kantoor of via een online video
meeting. Nu bepalen we de laatste kleine aanpassingen
voor dat we het definitieve ontwerp maken. Indien
gewenst kunnen we, tegen meerprijs, extra correctierondes invoegen.

DESIGN DEFINITIEF AKKOORD

BETALING 2

Bouw
WEEK 6

Na akkoord op het definitieve
design gaan we je website (laten)
bouwen.

WEEK 7

FEEDBACK BOUW

Correctie 3. Bouw (FASE 2)

WEEK 8

Ongeveer een week na de start van de bouw presenteren
we de website in een ‘staging-omgeving’. Dit houdt in dat de
website operationeel is en online staat maar niet publiekelijk
zichtbaar is. Nu vragen we je om je website zorgvuldig te
bekijken zodat we nog een laatste keer aanpassingen
kunnen maken en ‘bugs’ kunnen oplossen*.

Oplevering

WEEK 9

Als alles ok is gaan we de nieuwe website ‘live
zetten’. We adviseren om hier flink ruchtbaarheid
aan te geven en we komen natuurlijk graag naar je
feestelijke presentatie. Vanaf nu zullen wij er voor
zorgen dat de website er tip top uit blijft zien of
geven we een training hoe je dit zelf kan doen.

BETALING 3

