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Prijzen & spelregels  ‘Get Social’ strippenkaarten 
Opgemaakt op 24 augustus 2016

Hoe kunnen de strippen worden besteed?

→ klik hier voor online voorbeelden/inspiratie

Afbeelding  voor 1 strip

Eén (bewerkte) foto of illustratie.

Voorbeelden
•	 Ter verleiding tot het het lezen van een blog/artikel of als 

aankleding van een artikel.
•	 Een opgemaakte vacature in de stijl van het bedrijf. 
•	 Een opgemaakte afbeelding ter ere van speciale acties of 

dagen. Bijvoorbeeld Valentijnsdag of Koningsdag.
•	 Een mooi opgemaakte quote, een tip of een actie.

GIFje  voor 1 strip

Maximaal twee afbeeldingen die elkaar afwisselen.

Voorbeelden
•	 Iets wat niet in één afbeelding te vangen is.
•	 Een product wat je van meerdere kanten wil laten zien. 
•	 Beweging is nodig om te laten zien hoe iets werkt.

Facebookheader  voor 1 strip

Eén (bewerkte) foto of illustratie.

Voorbeelden
•	 Een facebookheader passend bij de huisstijl van het bedrijf.

Slider  voor 2 strips

Afwisselen van twee tot vijf afbeeldingen. 

Voorbeelden
•	 Iets wat niet in één of twee afbeeldingen te vangen is 

waardoor een gifje niet voldoende uitkomst biedt.
•	 Een product wat je van meerdere kanten wilt laten zien. 
•	 Beweging is nodig om te laten zien hoe iets werkt. 

Infographic/fact voor 2 strips

Eén afbeelding ter grootte van een Facebook of Instagrampost.

Voorbeelden
•	 Wanneer je leuke/interessante feiten/cijfers te delen hebt over 

je vakgebied of het bedrijf.
•	 Wanneer het gebruik of de toepassing van het product moet 

worden toegelicht.

Korte animatie/loopje  voor 3 strips

Let op: animatie van maximaal 10 tot 15 sec zonder audio.
Een animatie +audio en +voice-over is maatwerk en bieden wij daarom alleen 
buiten de strippenkaarten.

Voorbeelden
•	 Een vaste introductie of afsluiting om zelf in je videoberichten 

te monteren. Denk aan een invliegend logo of eindigen met de 
bedrijfsnaam en website.

•	 Korte promotie animatie voor je bedrijf en de diensten die je 
aanbiedt.

•	 Korte animatie om iets uit te leggen.
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Producten & Prijzen

Strippenkaart - Instap  
500 euro excl. btw

5 strippen te besteden binnen 6 maanden 

vanaf de aanschafdatum.

Strippenkaart - Peper  
1000 euro excl. btw

10 strippen te besteden binnen 12 maanden 

vanaf de aanschafdatum.

Strippenkaart - Goud 
2000 euro excl. btw

20 + 1 extra strip(pen) te besteden binnen 12 

maanden vanaf de aanschafdatum.

Goed om te weten

•	 Nadat wij u betaling hebben ontvangen kan de strippenkaart 
in gebruik worden genomen.

•	 De klant ontvangt na iedere opdracht in de mail een up to date 
overzicht van zijn of haar digitale strippenkaart. 

•	 Eén strip staat gelijk aan 1,5 uur werk. Wanneer er meer tijd 
nodig blijkt te zijn vanwege extra verzoeken vanuit de klant 
wordt er in overleg een extra strip afgestempeld.

Heeft u interesse in één van onze kaarten neem dan contact met 
ons op! Mail ons dan via info@studiopeperengoud.nl.  
U kunt ons ook bellen;

06 52 196 489 | 06 42 090 373
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social!

 

http://http://www.studiopeperengoud.nl/get-social-voorbeelden

