
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

KOKO
T.a.v. dhr. Fontijn

Offerte
Offertenummer Offertedatum Onderwerp
1281 24 januari 2020 KOKO Communicatie & Digital

Met veel genoegen delen we hierbij de eerste grove inschatting voor de communicatieve, digitale ondersteuning
bij de ontwikkeling van KOKO.
Wij hebben het plan van aanpak opgedeeld in een aantal chronologische fases en de te nemen stappen binnen
deze fases beschreven en begroot. Omdat er geen budget of gekaderde briefing (anders dan A-Z ondersteuning)
is afgegeven hebben wij getracht om zo volledig mogelijk te zijn. Uiteraard is er in overleg een andere werkwijze of
aanpassingen in deze opzet mogelijk.

Betalingsvoorwaarden: Facturatie volgt na oplevering van iedere fase.
Alvast dank voor het gestelde vertrouwen en wij kijken erg uit naar een vervolggesprek. Het idee heeft de
hersenen en het enthousiasme flink geactiveerd.

Met vriendelijke groeten,
Jerome Severin

Omschrijving Aantal Prijs Subtotaal Totaal

Fase 5 Communicatieplan
Het plan is erop gericht om enerzijds locals te activeren, zowel
consumenten als zakelijk publiek en tevens toerisme van goed niveau.
Een combinatie van uitgekiende PR en een digitaal plan biedt enorm
veel kans om gericht te targetten. Ontwikkeling content (foto/video)
valt ook in deze fase maar kan pas worden uitgevoerd als de eerste
locatie geschikt is voor fotografie. Een idee is om één box klaar te
maken als model.

€ 22.480,00

Copy Tone of voice, persbericht 16 uur € 95,00 € 1.520,00

Video / Fotografie 1 prijs € 7.500,00 € 7.500,00

Communicatieplan 1 prijs € 5.000,00 € 5.000,00

Digitale Strategie 34 uur € 115,00 € 3.910,00

Social Media Opzet & Templates
1 maand

24 uur € 90,00 € 2.160,00



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

Art Directie 8 uur € 105,00 € 840,00

Project Management 16 uur € 85,00 € 1.360,00

Account Management 2 uur € 95,00 € 190,00

Fase 6 Digital
Wij zijn ervan overtuigd dat een uitgekiende digitale aanpak essentieel
wordt op alle levels. Zo ook de website. De website zal worden
ontwikkelt vanuit een mobile 1st principe van waaruit we een sterke
desktop vertaling maken.

€ 22.210,00

Website bouw & Ontwerp
Stelpost tussen de 15-20K

1 Stelpost € 17.500,00 € 17.500,00

Creative Consultancy App 12 uur € 95,00 € 1.140,00

Art Directie 16 uur € 105,00 € 1.680,00

Project Management 20 uur € 85,00 € 1.700,00

Account Management 2 uur € 95,00 € 190,00

Fase 6 Executatie & uitrol
Deze fase is nog niet te begroten omdat we nog niet weten wat er
allemaal op ons af gaat komen. Wij raden wel een aantal zaken aan in
deze fase:

PR bureau:
Wij raden aan om vanaf F5  een PR bureau toe te voegen aan het
team die met name voor de launch en de eerste fase daarna van
dienst kan zijn.

Media budget:
Wij adviseren om een budget vrij te maken voor bijv. digital advertising
en wellicht enkele gerichte print/ outdoor middelen (ahv advies/
uitkomst plan)

Productie materialen:
Dit betreft printwerk/ drukwerk van alle materialen.

Doorlopend werk:
Containr Affairs kan wanneer gewenst betrokken blijven. We kunnen
hiervoor op een later moment verschillende manieren van werken
afspreken.

€ p.m.



 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

3% Onkosten
Vast percentage reis-, transport- en administratiekosten

€ 1.267,80

Totaal excl. BTW € 45.957,80

De geldigheidsduur van deze offerte bedraagt 30 dagen.
Ondergetekende heeft de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen, en gaat akkoord met deze voorwaarden.

Wij vertrouwen erop u hiermee een passende offerte te hebben gedaan en zien uw reactie graag tegemoet.

Datum: Voor akkoord:

KOKO
Ken Fontijn

https://containraffairs.com/CA-Algemene-Voorwaarden.pdf

