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WAT TOF DAT IK JE MEER INFORMATIE MAG TOESTUREN

Het is mijn missie als digitale vormgever om jou te helpen bij

het visueel aantrekkelijk maken van jouw online

documenten en Social media.

Dit zorgt er namelijk voor dat je herkenbaarheid creëert bij

je klanten, je content opvalt en je een professionele indruk

achterlaat. Hierdoor ga je een visuele verleiding aan bij je

klanten en zullen ze sneller een aankoop doen. 

HET GAAT OM DE LOOK & FEEL 

Het complete plaatje is de key. De uitstraling van het bedrijf

in combinatie met de persoonlijke touch van jou als persoon

is het beste wat jij jouw klanten kan bieden. 



DIT BEN JIJ
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CONTENT DELEN

Je hebt geen moeite om je

kennis te delen alleen het

aantrekkelijk maken voor het

oog is lastig of daar heb je

gewoon geen tijd voor.

 

Je wilt meer opvallen en je

boodschap nog beter

overbrengen bij je volgers.

JE MIST EENHEID

Het is een rommeltje met

verschillende stijlen

werkboeken, checklisten,

weggevers die niet binnen

je branding passen.

Een e-book die niet

overzichtelijk is en niet de

look & feel heeft die jij wilt

uitstralen. 

JOUW VISSIE

Het ontwerpen van mooie

documenten of opvallende

templates binnen jouw

branding is gewoon niet

voor jou weggelegd.

 

Maar je weet wel wat je

wilt uitstralen, waar je voor

staat en wie je wilt

bereiken.



CREATIEVE 
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Portfolio
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TEMPLATES

Voor Jeanine een Branding Fotograaf heb ik

een Instagram Berichten pakket gemaakt

met 10 templates.

Daarnaast ook instagraphics en story

templates.

 

LOOK & FEEL: Rust & aandacht naar de

foto's. Warm, professioneel en zacht
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Voor Anouk een Hormooncoach heb ik een

Instagram Berichten pakket gemaakt met 5

templates. Ik heb haar ook geholpen met

hoogtepunten en story templates 

 

LOOK & FEEL: Vrouwelijk en toegankelijk.

Lief maar niet zoetsappig

TEMPLATES
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Coach Nora mocht ik helpen met een pakket

Story & Berichten templates waarbij ze zelf

de teksten en foto's kan aanpassen.  

 

LOOK & FEEL: Zacht, rustig en vrouwelijk maar

niet te liefelijk.

TEMPLATES
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Sara heeft een platform voor werkende

moeders en haar heb ik geholpen met Story

& Berichten templates en ook nog haar

hoogtepunten.

 

LOOK & FEEL: Een strakke & stoere

uitstraling met een magazine look. 

TEMPLATES



Coach Madeleen nam templates af voor haar

social media en een pakket 

met hoogtepunten.

 

LOOK & FEEL: Big impact, ambiteus met een

vrouwelijke en zachte touch. 
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TEMPLATES
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Magazine look hoogtepunten voor 

Sara haar platform. 

 

LOOK & FEEL: Een strakke & stoere

uitstraling met een magazine look

TEMPLATES
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Lian geholpen met het vormgeven van haar

e-book over e-mailmarketing. 

 

LOOK & FEEL: Zakelijk, overzichtelijke en

duidelijke vormgeving. 

E-BOOK
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Ramona is coach voor vrouwen en als 1 van

mijn eerste klant mocht ik haar helpen met

haar e-book. Ook maak ik regelmatig

instagraphics voor haar. 

 

LOOK & FEEL: Vrolijk, zacht, toegankelijk en

een warme en professionele look. 

E-BOOK
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Instagramexpert Angela heeft een online

programma en ik mocht haar helpen met de

werkboeken. Ook hoogtepunten voor haar

gemaakt en het e-book staat ook op 

de planning. 

 

LOOK & FEEL: Duidelijk, minimalistisch en

professioneel.

WERKBOEK
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Instagraphics voor Ramona omdat zij als

mindset & voedingscoach haar boodschap

op deze manier beter kan overbrengen dan

met foto's  

 

LOOK & FEEL: Overzichtelijk, clean en met

een duidelijke boodschap. 

TEMPLATES
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Fafá verkoopt sapjes voor een detox en

zocht naar instagraphics die ze kon

gebruiken in haar feed als afwisseling.

 

LOOK & FEEL: Vrolijk, gezellig en met een

knipoog. 

TEMPLATES



Prijslijst
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INSTAGRAM
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Hoogtepunten Covers

Instagraphic

Carroussel

Story Templates

Berichten Templates

5 stuks - 10 stuks 

69 - 119€

69 - 119€

35 - 55 €

12,75€

79€

5 stuks - 10 stuks 

5 stuks - 10 stuks 

Per stuk

Per stuk van 6 posts



ONLINE DOCUMENTEN
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Vormgeving E-book

Huidige e-book nieuw jasje

tot 5 pagina's

tot 10 pagina's

tot 15 pagina's

95

165

245

€

tot 5 pagina's

tot 10 pagina's

tot 15 pagina's

65

115

175

€

Vormgeving werkboeken

Presentatie webinar

tot 5 pagina's

tot 10 pagina's

tot 15 pagina's

115

185

255

€

tot 5 pagina's

tot 10 pagina's

tot 15 pagina's

80

140

200

€



OVER�GE
VORMGEV�NG

Pinterest Pins

Facebook templates

Simpele logo

Losse PDF

Puzzelfeed

Bovenstaande is ook allemaal mogelijk.

Geef een gil en ik denk graag met je mee!
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�NSTAGRAM
Brandingpakket
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PAKKET S 

KLEUREN COMBINATIE

LETTERTYPEN COMBINATIE

5 HOOGTEPUNT COVERS

5 BERICHTEN TEMPLATES

5 STORY TEMPLATES 

PAKKET M 

KLEUREN COMBINATIE

LETTERTYPEN

COMBINATIE

5 HOOGTEPUNT COVERS

5 BERICHTEN TEMPLATES

5 STORY TEMPLATES

CARROUSELPOST

REEL COVER

IGTV COVER

PAKKET L 

KLEUREN COMBINATIE

LETTERTYPEN COMBINATIE

10 HOOGTEPUNT COVERS

10 BERICHTEN TEMPLATES

10 STORY TEMPLATES

CARROUSELPOST

REEL COVER

IGTV COVER

€297 €397 €527
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HETOntwerpproces

Tijdens het ontwerpproces krijgt je

2 correctierondes erbij. Extra is optioneel.

#1
We beginnen vaak met een call waarin jij

je wensen aangeeft. 

Zodra ik alle informatie binnen heb dan ontvang

je binnen 14 dagen een eerste opzet.

En YES, daarna ontvang je van mij de link

voor Canva óf de documenten en kun je

aan de slag!

#2

#3

#4



GAAN 

WE SAMEN

KNALLEN?

EMAIL

info@kimmonrooy.nl

MOBIEL

06 - 50641215

INSTAGRAM

@Kim.monrooy
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