
Menukaart
Van conceptontwikkeling en contentstrategie tot het maken van diverse media-uitingen, AM Beyond* 

biedt een breed scala aan skillsets, diensten en producten. Op deze menukaart vind je een overzicht van de 
belangrijkste mogelijkheden. Alle genoemde prijzen en omschrijvingen zijn indicatief en onderhevig aan 

de algemene voorwaarden van Abovo Maxlead zoals te lezen valt op de website: abovomaxlead.nl.

Content Telescoop

Met onze Content Telescoop scannen we de eigen kanalen 
van onze klanten en plaatsen we die in een breder (content) 
perspectief. Denk hierbij aan de website, nieuwsbrief en 
social media kanalen. En daar komt een advies uit met tips 
& tricks om de content van klanten nog meer impact te 
geven en beter te laten landen.

Deliverable:  Content scan rapportage 
in PDF of Powerpoint

Doorlooptijd: 2 weken

Conceptontwikkeling

We ontwikkelen creatieve concepten die aansluiten bij de 
behoeften van de doelgroep en de businessdoelstellingen 
van de klant.

Deliverable:  2 – 3 communicatieconcepten uitgewerkt 
in Powerpoint of PDF

Doorlooptijd:  2 weken (incl. 2 feedbackrondes)

Co-creatie sessie

We hebben verschillende type co-creatie sessies 
die we aanbieden aan onze klanten.

Dit zijn de opties:
   Gezamenlijke brainstormsessie met alle stakeholders 
(klant, bureaus) – 2 uur
Kosten: € 300,- excl. deliverables

   Creative Design Sprint – 4 uur
Kosten: € 600,- excl. deliverables

   1 dag Off-site – 8 uur
Kosten: € 1.200,- excl. deliverables

Deliverable:  Presentatiedeck conceptontwikkeling 
in Powerpoint of PDF

Customer journey strategie

We ontwikkelen een klantreis die specifiek aansluit bij de 
situatie, het gedrag en de voorkeuren van de consument 
van de klant.

Deliverable:  Customer journey map in PDF 
of Powerpoint

Doorlooptijd: 3 weken

€ 3.500,-

€ 5.000,-

€ 5.000,-

Contentstrategie

We ontwikkelen een contentstrategie en bijbehorende 
contentplanning en -kalender, die aansluiten bij het 
creatieve communicatieconcept.

Deliverable:  Contentstrategie en contentplanning 
in Powerpoint of PDF

Doorlooptijd: 2 - 4 weken

Buyer Persona

We ontwikkelen aan de hand van een uitgebreide 
analyse een duidelijk profiel wat aansluit bij de 
communicatiedoelgroep van de klant. Dit profiel wordt 
gebruikt voor de juiste targeting van de contentoplossing.

Deliverable:  Buyer persona profiel in PDF of Powerpoint
Doorlooptijd: 2 weken

€ 3.000,-

Vanaf € 4.000,-

€ 2.000,-



Uurtarieven

Creatieve directie: € 200,-

Conceptontwikkeling: € 150,-

Art direction: € 150,-

Digitale (content) strategie: € 135,-

Projectmanagement: € 115,-

Contentmarketing: € 115,-

Copywriting: € 100,-

(Digital) Media design: € 100,-

DTP vormgeving: € 85,-

Fotografie: € 90,-

Creatie media-uitingen

Binnen onze studio ontwikkelen we verschillende 
media-uitingen voor onze klanten.

Dit zijn:

 Social media uitingen 

(gifs, posts, stories, reels, etc.)

 Advertenties in magazines en dagbladen

   Advertorials (offline en online)

    Banners 
(statisch, HTML 5, dynamisch en interactief)

   Video’s (long format & short format)

   Out of home uitingen (digitaal en analoog)

   Podcasts

   Whitepapers

   Vlogs & blogs

 Fotografie 

   Promotiemateriaal en POS materiaal

   Infographic
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Kosten altijd op aanvraag

Heb je naar aanleiding van deze menukaart nog 

vragen, of ben je op zoek naar een meer op maat 

gemaakt voorstel? Neem dan contact op met een 

van de onderstaande astronauten.


