Hoe NinaRosa Denkfabriek ontstond
HET BEGON ALLEMAAL IN DE SNIKHETE ZOMER VAN 2014.

Dat was de zomer waarin ik de beste beslissing van mijn leven
nam: ik besloot om een stage in Australië te gaan lopen. Nee, dat
was niet de zomer dat ik mijn bedrijf begon. Dat was namelijk
twee jaar later. Ik zag namelijk werk voor mezelf op de website
van het stagebemiddelingsbureau dat mij hielp bij mijn stage
in Australië. Zo kon ik twee passies combineren: taal en reizen.
Perfect. Langzaamaan kwamen er taakjes bij en op een gegeven
moment werd het tijd om echt uitbetaald te worden. Een uur en
een kwartier voordat ik mijn stage eindpresentatie had, kreeg ik
een rood mapje in mijn handen en werd ik gefeliciteerd met mijn
eigen bedrijfje. Dus op 30 augustus 2016 was NinaRosa geboren.
Herboren. Zoiets.
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Waarom een professionele website?

Denkfabriek

BETER VINDBAAR

Waarom NinaRosa Denkfabriek?
SCHERPE PRIJS

Een pakket biedt jou een vaste prijs en kwaliteit. Omdat ik ondernemerschap alleen maar
wil stimuleren, bied ik wel kortingen aan.
PROFESSIONEEL

Door mijn hbo-diploma en nodige werkervaring beschik ik over up-to-date vakkennis en
skills. Ook staat vlotte communicatie bij mij
hoog in het vaandel. Alles kan in het Nederlands óf Engels.
BREED NETWERK

Een fotograaf? Een videomaker? Een social
media marketeer? Een grafisch vormgever?
Een SEO-specialist? Roept u maar, en ik ken
de geschikte personen.

Missie
Door SEO-proof teksten is jouw website beter vindbaar in Google en zal jouw website meer bezoekers trekken.

Kleine ondernemingen meer
klanten bezorgen door middel
van professionele websites.

Visie
GOEDE REPUTATIE

JOUW PROFESSIONELE, VOLMAAKTE
WEBSITE VOOR MEER KLANTEN

Je website is je visitekaartje. Een op maat gemaakte, mooi vormgegeven website voor een goede reputatie.

BLIJVENDE INDRUK

Je website is vaak de eerste aanraking met jouw bedrijf. Dit is je
kans om een goede indruk achter te laten.
Nina Rosa Juffermans
info@ninarosadenkfabriek.nl
+316 81968047
www.ninarosadenkfabriek.nl

SEOproof
teksten

Passende
vormgeving

Adviesrapport

= MEER KLANTEN & WINST

Een professionele website is een investering in je bedrijf, waarmee je klanten kunt genereren en aan je kunt binden.

Professionele
website

NinaRosa Denkfabriek streeft
ernaar om kleine ondernemingen (<10 werknemers)
meer klanten te bezorgen
door professionele websites te
bouwen, inclusief SEO-proof
teksten, passende vormgeving
en deskundig marketing- en
strategie-advies. Het doel is
om minimaal 15 bedrijven per
jaar helpen en dit aantal laten
groeien met 25% per jaar. Dit
gebeurt langs een weg van
eerlijke prijzen, transparante
communicatie en ongekende
vastberadenheid.

NINAROSA DENKFABRIEK

"Ik heb Nina-Rosa leren kennen
als een ondernemende dame.
Ondernemend omdat ik van Nina-Rosa een aantal initiatieven
ontving waarmee ze vertelde iets
voor VAN-SYB te kunnen betekenen. Goed doordachte ideeën
waarmee je direct samen aan de
slag wilt gaan. Fijn ook dat onze
gesprekken direct worden omgezet
tot voorstellen. Nina-Rosa is initiatiefrijk en creatief en met deze
combi is het fijn samenwerken."
MARJA ESHUIJS,
EIGENARESSE TASSENMERK VAN SYB
Nina Rosa Juffermans
info@ninarosadenkfabriek.nl
+316 81968047
www.ninarosadenkfabriek.nl
KvK: 66778530
BTW: 221927414B01

Basis design
3 logo
voorstellen
1 uitgewerkt
logo
Factuur
Briefpapier
10 geschaalde
afbeeldingen

Jouw website is niet compleet zonder passende vormgeving. Een logo dat aanspreekt
en bij je past. Zie bijvoorbeeld de vormgeving die ik heb gedaan voor mijn foodblog
The Macadamia. Een logo, van waterverf,
met bijpassende header.
“Nina Rosa is een dynamische en inventieve onderneemster. Ze houdt ervan om
uitgedaagd te worden en haar
kennis bij te spijkeren en te
verbreden.”
PRISCILLA CAILLEAU

Kleine website
Teksten: tot 2.500
woorden geschreven OF tot 10.000
herschreven
Basis design
Adviesrapport
Website bouwen in
WordPress
30 minuten Skypen
of bellen

Teksten nakijken op spelling
en relevantie
€25,- per
1.000 woorden plus €25,starttarief

“NinaRosa is ad-rem, vakkundig en weet waar
ze over praat. (…) Ook is ze doortastend; ze gaat
100% voor alles wat ze doet. Wat wij bovenal op
prijs stellen is
de snelle communicatie.”
MARNIX
VAN VELDHUISEN

Teksten: tot 10.000
woorden geschreven OF tot 40.000
herschreven
Basis design
Adviesrapport
Website bouwen
3x30 minuten
Skypen of bellen

Uitgebreide tekst
Teksten volledig schrijven
aan de hand
van briefing
€25,- per 250
woorden plus
€25,- starttarief
30 minuten
Skypen of
bellen

Bij tekstschrijven is het te allen tijde belangrijk rekening te houden met de missie en
visie. Bij dit project schreef ik teksten in 3
formaten voor een grafisch vormgever.
“Ze leverde precies wat wij nodig hadden. Geweldig
werk. Wij zijn onwijs blij dat we haar hebben
gevraagd. Wij zijn vooral erg tevreden over haar
schrijfstijl. Het
is verfrissend en
leest makkelijk
weg.”
PAUL
FUENTES

"Ze is ambitieus, kritisch,
veeleisend, communicatief zeer
vaardig en weet
wat ze wil!”"
FRANK DE
RUIJTER,
BEOORDELAAR

BEKIJK
MIJN CV

BEKIJK MIJN
PORTFOLIO

BEKIJK DE
WEBSITE

Grote website

Basis tekst
Goede copywriting wordt onderschat. Niet iedereen kan pakkende teksten schrijven voor verschillende platformen, zoals blogartikelen, flyers, emails... Voor kroonluchterbedrijf HPV Lumière
Classique herschreef ik de hele website.

Jouw website is jouw visitekaartje. Soms
volstaat een kleine website, zoals deze,
voor mijn afstuderen aan de Hogeschool
van Amsterdam. De website bestaat uit 5
hoofdpagina’s met 8 kleine sub pagina’s.

Een uitgebreide website is nodig bij een
gecompliceerd product of dienst. Voor Stagereizen bouwde de website inclusief alle
copywriting en de simpele designtaken.
“Tijdens al onze projecten heeft NinaRosa laten
zien dat ze betrouwbaar is. Ze reageert snel en is
vriendelijk en
gezellig.
RONALD
GARDEBROEK,
DIRECTEUR

Adviesrapport
Doelgroepanalyse
Missie, visie,
doelstellingen
Tone-of-voice advies
Advies over design
SEO-aanbevelingen
Social media
aanbevelingen

Als je te lang in je eigen bedrijf werkt, zie
je bepaalde fouten of verbeterpunten niet
meer. Company blindness heet dit. That’s
where I come in om jouw onafhankelijk en
deskundig marketing- en strategie-advies
te geven.
NAAST DEZE ZES HOOFDPAKKETTEN, KAN IK HELPEN BIJ:

Vormgeving van flyers, brochures en rapporten
Analyse van meso- en macro-trends
Nakijken van scriptie op spelling en relevantie
Checken van de nieuwe professionele website
Schrijven van SEO-proof blogberichten

Zie je het belang van een
professionele website
in? Kan ik je helpen bij
het bouwen van jouw op
maat gemaakte website? Heel fijn. Ik heb er
nu al zin in. Stuur me
een mailtje of laat een
berichtje achter via het
contactformulier op de
website, dan kom ik zo
snel mogelijk bij je terug.

LAAT JOUW
WEBSITE NU
BOUWEN.
Nina Rosa Juffermans
info@ninarosadenkfabriek.nl
+316 81968047
www.ninarosadenkfabriek.nl

