
VIRTUEEL
KOPJE
KOFFIE?

STUDIO
LEMAY.

CREATE
EVOLVE

INSPIRE

Onder het genot van een virtueel kopje
koffie de mogelijkheden bespreken? Ik
leer je graag kennen én vertel je graag
hoe we jouw business een sprankelende
boost kunnen geven!



TIJD IS GELD
Daarom vind je hier razendsnel wat je zoekt.

STUDIO LEMAY

DRUKWERK

MARKETING

PORTFOLIO
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'IK WIJS JE
MET PASSIE
DE WEG."

STUDIO LEMAY
Ondernemers helpen en begeleiden in de
prachtige wereld van marketing. Ik wijs je
met passie en vol enthousiasme de weg. 
Welkom bij STUDIO LEMAY.

Met inmiddels 4 jaar aan (online) marketing
ervaring door het runnen van een eigen
bedrijf en als project manager binnen een
toffe organisatie, weet ik op een
succesvolle & authentieke manier jouw
bedrijf te lanceren of een boost te geven. 

Voor marketing jargon ben ik allergisch.
Ik spreek jouw taal, maar zeker die van
jouw doelgroep. Ik zorg dat ik vooraf altijd
onderzoek heb gedaan naar jouw ideale
klant. Zo weet ik precies welke strategie
deze klanten gaat overtuigen om jouw
product of dienst af te nemen. 

Mijn hart gaat sneller kloppen van sterke
marketing met unieke strategieën en
sprankelende beelden. 

Ik denk met je mee, trek je uit je
comfortzone en zoek de uitdaging op. Ik
neem je graag mee in mijn enthousiasme,
maar ontzorg je ook volledig wanneer
hier je voorkeur naar uit gaat. 

HOE IK HET VERSCHIL MAAK

Hoe ik het verschil maak, is door te
rennen waar andere lopen. Te vliegen
waar andere springen & te leren waar
anderen herhalen. 
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JOUW
BUSINESS OP
DE KAART
Ik denk met je mee, trek je uit je comfort
zone en zoek de uitdaging op. Ik neem je
graag mee in mijn enthousiasme, maar
ontzorg je ook volledig wanneer hier je
voorkeur naar uit gaat. 



DRUKWERK
Drukwerk is een perfecte manier om jouw
bezoekers offline te overtuigen van jouw
product of dienst! Maar ook voor het
versterken van je merk is drukwerk een
zalige optie!
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1 revisie
2 revisies
extra revisie

LOGO €100*
Incl.
€110*
€10*

1 revisie
2 revisies
extra revisie

VISITEKAARTJE €70*
Incl.
€80*
€10*

1 revisie
2 revisies
extra revisie

FLYER PER PAG. €70*
Incl. 
€80*
€10*

1 revisie
2 revisies
extra revisie

KAART/UITNODIGING €70*
Incl. 
€80*
€10*

Per uur
Per revisie

CUSTOM DRUKWERK
€50*
€10*

t
joyjewelsboutiquehe

*Alle prijzen zijn excl. btw en op al onze diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing.
Bovenstaande prijzen zijn exclusief de drukkosten. 



VERKOOP
VERHALEN
& MAGIE
Zo goed als iedere markt is
tegenwoordig verzadigd. Door relaties,
verhalen & magie te verkopen laat je jouw
authentieke meerwaarde zien. 



MARKETING
Overdonder jouw ideale klant met écht
unieke marketing & laat zien welk
probleem jouw product of dienst voor de
klant kan oplossen. 
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Per uur
BUSINESS COACHING

€50*

Incl, online
interview
500 woorden

STORYTELLING €100*
Incl.

Toelichting
DOELGROEPONDERZOEK €100*

Incl. 

STRATEGIE BEPALING €100*

*Alle prijzen zijn excl. btw en op al onze diensten zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. 

Toelichting Incl. 



NIET
GEVONDEN
WAT JE ZOCHT?
Ik bied ook maatwerk mogelijkheden aan!
Laat me gerust weten wat je voor ogen
hebt! info@studiolemay.nl






