
Diensten & 
tarieven
Al onze diensten en tarieven 
samengebundeld in één 
handige document.



Diensten

Website 

Logo ontwerp 

Huisstijl ontwerp 

Grafisch ontwerp 

Google Advertising 

Social Media Advertising



Website

Een website van Wischa is: 

Responsive 

Veilig 

Volledig op maat gemaakt 

SEO vriendelijk

Een website is uw online 
visitekaartje, héél belangrijk dus. 
Wischa helpt je ervoor te zorgen dat 
jouw website er goed uit ziet.

Website vanaf €1200



Logo ontwerp

Een logo van Wischa: 

Is uniek 

Wordt aangeleverd in alle formaten 

Volgens uw wensen gemaakt 

Schaalbaar

Het logo is het uithangbord van uw 
bedrijf het maakt je herkenbaar. Net 
om die reden moet een logo uniek 
zijn en aanspreken.

Logo €225



Huisstijl ontwerp

Een huisstijl gemaakt door Wischa: 

Is uniek 

Compleet (visitekaartje, favicon, …) 

Volgens uw wensen gemaakt 

Toekomstgericht

Een huisstijl toont wie je bent als 
merk, het beschrijft ook bepaalde 
richtlijnen waar je je aan moet 
houden om je merk herkenbaar te 
houden.

Huisstijl €675



Grafisch ontwerp

Wat we al gemaakt hebben: 

Visitekaartjes 

Flyers 

Posters 

Website pagina design 

, … 

Grafisch ontwerp is een heel ruim 
gebied daarom kunnen wij op 
grafisch ontwerp geen vaste prijs 
kleven. Contacteer ons gerust voor 
een volledig vrijblijvende offerte! 

Grafisch ontwerp vanaf €45/u



Digitale marketing

Digitale marketing biedt: 

Veel bereik voor beperkt budget 

Meetbaarheid ROAS, CPC, CPA, … 

Betaalbaar 

Veel mogelijkheden

Met digitale marketing de juiste 
klanten bereiken, dat kan! Digitale 
marketing biedt in tegenstelling tot 
SEO bijna onmiddellijk resultaat.

Digitale marketing vanaf €75/maand 
De prijs van €75/maand is exclusief advertentie budget*



Digitale audit

Een digitale audit gaat in op: 

Digitale strategie 
Google Analytics 
Google Ads 
Social Ads 
Sociale media 
CRO (Conversion Rate Optimisation) 
SEO (Search Engine Optimisation)

Leer je bedrijf beter kennen aan de 
hand van een digitale audit. Krijg 
ook minstens 10 zaken waarmee je 
onmiddellijk mee aan de slag kan 
gaan.

Digitale audit €1499



Kennismaken?
Heb je interesse in een van onze 
diensten vul gerust een 
contactformulier op onze website 
in of mail naar hello@wischa.be.

Liever onmiddellijk contact? Bel 
dan: +32 (0)494 49 60 35


