
Vragenlijst voor een (nieuw) logo of website

Door te vragen kan een grafisch ontwerper bepalen wat je wilt, wat jouw wensen zijn, wat je doelgroep is, 

wat je verwachtingen zijn. Alleen door het aangaan van deze dialoog, kan een vormgever bepalen wat 

de bedoeling is en zo zorgen voor een logo, huisstijl of website op maat.

Zorg voor een goede briefing. Niemand kan gedachten lezen, dus een grafisch ontwerper heeft niet 

genoeg aan “ik wil een logo voor mijn bedrijf”. Zelfs aanvullende informatie als “ik verkoop voedings

supplementen” of “mijn huisstijl moet levendiger”, geeft een designer niet genoeg informatie om aan de 

slag te kunnen. Weet je eigenlijk wel of je zelf alle informatie op een rijtje hebt? De onderstaande vragenlijst 

kan je helpen het gesprek met een grafisch ontwerper voor te bereiden. Als je deze lijst van te voren voor 

jezelf invult, heb je een houvast tijdens het gesprek.

Over je bedrijf
Welke producten of diensten bied je aan?

Is een website voldoende, of moet je gaan denken aan een webwinkel?

Waarom ben je met dit bedrijf begonnen?

Wat is je passie, waarmee wil je mensen helpen?

Wat is de missie van je bedrijf?

Schonere wereld, mensen motiveren gezonder te leven, eenvoudige administratie voor ondernemers, etc.

Wat maakt je bedrijf onderscheidend ten opzichte van andere bedrijven?

Wat is unique selling point, waarom gaan mensen juist met jou in zee?

Over je doelgroep
Wat is je doelgroep?

Zijn je klanten vooral particulieren of bedrijven? Man of vrouw? Tieners, ouderen, werkende moeders, etc?

Wat denk je dat je doelgroep aan zal spreken?
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Over het ontwerp
Wat staat je tegen in je huidige logo / website? 

Dit kan op het gebied van vormgeving zijn, maar ook van (ontbrekende) functionaliteit.

Wat bevalt je in je huidige logo / website? 

Dit kan op het gebied van vormgeving zijn, maar ook van functionaliteit.

Is er een huisstijl waarmee rekening gehouden moet worden?

Of moet deze ook aangepakt worden?

Heeft je bedrijf een slogan dat bij je logo / website moet komen te staan?

Denk hierbij aan je dienst, product, doelgroep.

Wat hoop je dat je bedrijf gaat uitstralen door middel van je logo / website?

Bijvoorbeeld: vriendelijk, corporate, vrolijk, futuristich, innovatief.

Zijn er elementen of kleuren die je graag terug wilt zien in je logo / website?

Iets wat staat voor je vak, of waarvan je weet dat het je doelgroep aantrekt?

Zijn er (onderdelen van) logo’s / websites die je aanspreken en waar hou je absoluut niet van? 

Denk aan kleurgebruik, vormgeving, functionaliteit. Zo krijg ik een beeld van je smaak en verwachtingen.

Welke functionaliteiten moet de website bevatten? 

Denk aan video, gastenboek, blog etc. 

Algemeen
Welke deadline heb je in gedachten? 

Zijn alle juiste personen (tekstschrijvers, fotografen) al ingeschakeld?

Wat is je budget?

Vraag verschillende offertes op om een realistisch budget te creëren.
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