Digivibes PrintStudio
De Digivibes PrintStudio is een Art en DesignStudio voor MKB, Zzp-ers, Starters,
(beginnende) visualisten en (kwetsbare) creatievelingen met een minimuminkomen.
We zitten in Amsterdam-West, de Baarsjes, en we kenmerken ons door een goede
(compacte) PrintStudio, een professionele aanpak en een ontspannen sfeer. En, heel
belangrijk, prettige prijzen!
We doen (communicatieve) Art en Designproducties, zoals de Vormgeving van
Logo’s (een specialisatie!), Huisstijlen, Flyers, Folders, Boekjes, Posters en ook
andere Kunst en Printproducties zoals GrootFormaat Foto, Textiel, Vinyl en
(eventueel opgespande) Canvasafdrukken (een andere specialisatie!) zijn bij ons in
goede handen! Wij werken met een sterk en ervaren grafisch team, en hebben in ons
netwerk ook (Strategische en Conceptuele) Marketeers en Copywriters, Journalisten,
Schrijvers en Redacteuren voor strategische, conceptuele en tekstuele versterking.
Bij Digivibes sta jij centraal! Het gaat om jouw Communicatie! Voor wanneer je
precies weet wat je wilt, maar ook als je begeleiding zoekt, je krijgt onze volle
aandacht! Bijzonder is dat Digivibes ook Fotografie en Videodiensten, (3D-)Animaties
en Geluidsdiensten aanbiedt voor Artwork en Videoclips, vaak als compleet
StartPakket voor MKB, Zzp-ers en creatieven.
We vertellen je er graag meer over!

Aanpak:
IntakeGesprek
-In dit kennismakingsgesprek kun je je wensen doorspreken en als doel een “Visueel
Plan” opstellen met de PrintSpecialist(en?) voor de keuzes in de Voorbereidings-,
Productie-, en Afwerkingsprocessen. Basis daarvoor zijn de randvoorwaarden die
voor jou belangrijk zijn en je beschikbare budget. Wat is je Marketing en
CommunicatieDoel, je Doelgroep, en welke Media en DesignDragers passen daar
het beste bij? De Kwaliteit, de Oplage, Zwart-Wit, of met Steunkleur, of Full-Colour,
Éénzijdig, Dubbelzijdig, glad papier, karton, gelakt, gelamineerd, gestanst, de
Levertijd, de KleurProeven, de DrukwerkBegeleiding, er is veel te kiezen!
Voorbereiding
Na goedkeuring van de opdracht gaan we, afhankelijk van de Briefing, brainstormen
en onderzoek doen om een ontwerp (of meerdere!) te maken voor de gewenste
“Deliverable”, welke DesignDrager voor welk CommunicatieMedium. Welke Teksten,
welk Lettertype, Lay-out, Foto’s, Illustraties, Infographics, Tabellen, “Tone of Voice”,
“Look and Feel”?
Ook de (eventuele) samenwerking met andere specialisten, zoals bijvoorbeeld
Marketeers, Copywriters, Schrijvers, of Redacteuren enz. wordt besproken. Het is
ook mogelijk om, bij grotere (georkestreerde of cross-media)projecten, een
TotaalConcept en Planning uit te werken.
Productie
Basis is natuurlijk onze grote creativiteit, kennis en ervaring met grafische software
en van (digitale) druktechnieken en afwerking. Afhankelijk van het gewenste
eindresultaat maken we keuzes voor al de eerder genoemde componenten. Jouw
CommunicatieDoel en Doelgroep staat voorop! Een aantal voorbeelden van
mogelijkheden en/of stappen:
Een Startpakket met Ontwerp voor een Logo, Visitekaartje, Briefpapier en Envelop.
Een uitgebreid Ontwerp voor een Logo met drie of vier Concepten en Uitwerking.
Een Ontwerp voor een Flyer, Poster, Folder, Boekje of andere Designdrager.
Een georkestreerd CommunicatiePakket voor een TotaalCampagne.
Een speciaal Afgewerkte, Gestanste of Veredelde DesignDrager.
GrootFormaat Afdrukken van Foto, Textiel, Vinyl en Canvas (eventueel opgespand).
DrukwerkBegeleiding
Je hebt natuurlijk volledige overzicht op en controle over het Drukwerkproces. Vanaf
de keuze van de (digitale) Drukker tot aflevering op jouw adres. En je krijgt ook
(digitale?) Drukproeven. Vraag naar de mogelijkheden!
Presentatie
We kunnen ook meedenken en meehelpen bij de Presentatie en (eventuele)
Distributie. We werken bijvoorbeeld samen met Direct Marketing en Mailingbedrijven.
Consulting
We kunnen actief en creatief meedenken en adviseren over de aanpak in de
Printstudio en de gehele drukwerkproductie, je (visuele) imago en branding, je
communicatiedoelen en je budget.

StudioRegels:
-We nemen alleen grafisch materiaal aan dat met een fatsoenlijke kundigheid en
kwaliteit geproduceerd en geredigeerd is.
-We controleren en bespreken de te maken producten tussentijds regelmatig.
-Voor kleine en normale producties nemen we ook een goede voorbereidingstijd.
-De PrintSpecialist bepaalt (i.v.m. de efficiency en de effectiviteit) de Maximale
RedigeerMogelijkheden! Anders zijn er Meerkosten aan de hand van Nacalculatie.
-Besef goed dat het heel belangrijk is dat je een deel van de tijd besteedt om naast
en met de PrintSpecialist aan de (voorbereiding, redactie en afwerking van de)
grafische productie te werken, om zo je resultaat drastisch te verbeteren!
Prijzen:
Ons Uurtarief voor Productie is 50 Euro per uur. Maak gebruik van onze Dagprijs (=
350 Euro!). En met Stadspas (even meebrengen!) krijg je nog eens 20% korting
EXTRA!
Informeer vrijblijvend naar onze mogelijkheden of kom een keer langs:
Digivibes
Cornelis Dirkszstraat 27 III
1056 TP Amsterdam
T: 020-6897147
W: www.digivibes.nl
E: digivibes@scipweb.nl

