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Hi!
Wij zijn een creatieve tweeling met een passie
voor de trouwbranche! We vinden het erg leuk
om voor jullie een persoonlijke trouwlijn
te ontwerpen.
Dit kan van enkel een save the date en een
uitnodiging, tot het laten bedrukken van jullie
trouwlogo op een loper! Je kan het zo gek
niet bedenken of bijna alles is wel mogelijk wat
betreft het drukwerk voor jullie bruiloft.
We creëren graag een gehele huisstijl voor
jullie, zodat alles mooi in één lijn is en het tot in
de details terug komt. Uiteraard helemaal uniek
voor jullie en naar jullie wensen!

“Wij hebben Soetzappig op een trouwbeurs
ontmoet en waren meteen verkocht. Het
enthousiasme en de unieke ontwerpen spraken
ons meteen aan. We wilde graag iets anders dan
iedereen heeft en dat is gelukt door het speciaal
voor ons ontwerpen uitnodiging. Het proces
ging vrij gemakkelijk, we wisten niet zoveel van
uitnodigingen en mogelijkheden. Door een
moodboard en daarna twee voorbeelden werd het
meteen voor ons zichtbaar. Tot gevolg een super
mooi eindresultaat. Meiden bedankt!!”

Jan & Lieselot

Om er achter te komen waar jullie naar opzoek

01 Start

zijn, vragen wij een paar inspiratiebeelden.
Dit mogen afbeeldingen van uitnodigingen zijn
die jullie aanspreken of gewone sfeerbeelden.
Ook is het voor ons handig om te weten of jullie
bruiloft een bepaald (kleur)thema heeft en
wat de locatie is. Zo krijgen wij een goed
idee van jullie wensen en kunnen wij
een offerte opstellen!

02 Werkwijze

Zodra jullie met de offerte akkoord zijn, gaan
we aan de slag! We sturen minimaal twee
ontwerpen. Jullie kunnen dan je voorkeur en
gewenste aanpassingen doorgeven.
In de offerteprijs zitten twee feedbackmomenten. We zullen altijd aangeven wanneer
je in de laatste feedbackronde zit. Als jullie
er meer nodig hebben, is dit natuurlijk geen
probleem. Wij vragen dan wel om een extra
vergoeding van minimaal 25 euro (ligt aan de
grote van de aanpassing). Aan het einde van het
totale proces hebben jullie een geheel
unieke uitnodiging!

03 Ontwerpkosten

Wij werken niet met vaste prijzen, omdat
elke trouwlijn die wij ontwerpen uniek is.
Elk bruidspaar is opzoek naar iets anders en
aan elke wens hangt een ander prijskaartje.
Om jullie toch een idee te kunnen geven,
varieert de prijs van een logo meestal
tussen de 125 en 200. Het ontwerp voor een
uitnodiging varieert tussen 150 en 200 euro.
Het hangt van de stijl af, wat de kosten zijn.
Een stijl met veel illustraties erin verwerkt,
kost meer tijd en is dus prijziger.
Als eenmaal het ontwerp van de save the date
of de uitnodiging staat, kunnen we deze stijl
doorvoeren in de overige ontwerpen.
Een menukaart is bijvoorbeeld daarom
in verhouding altijd goedkoper!

04 drukkosten

De minimale drukkosten voor een enkele kaart
(zonder speciale afwerking zoals goudfolie) zijn
ongeveer 1,25 euro per kaart excl. envelop.
Zodra het ontwerp staat kijken we welke
druktechniek er het mooiste bij past.
Niet elke druktechniek haalt in elk ontwerp
namelijk het beste naar boven. Het is het
zoeken naar de perfecte combinatie van
ontwerp, papier en druktechniek.
Vervolgens adviseren we dit aan jullie en vragen
we indien nodig een offerte op bij onze drukker.

05 afwerking

Zodra de ontwerpen akkoord zijn en alles
besteld is, begint de afwerking.
Een uitnodiging of save the date bestaat
bij ons bijna nooit uit één kaart, waardoor
er vaak nog een lintje, een waxstempel of
kaartje toegevoegd/samengevoegd wordt. Het
verschilt dus per ontwerp.
De afwerking kan ook in het adresseren
van de enveloppen zitten, dan schrijven we dit
d.m.v. handlettering dan past dit perfect
bij de stijl van de uitnodiging.

06 finishing touch

Als de uitnodiging verstuurd is,
kan jullie trouwlijn doorgezet worden in de
styling van de bruiloft op de dag zelf!
Denk hierbij aan naamkaartjes, menukaarten
een welkomstbord, gelofteboekjes, een
stappenplan poster voor bij de photobooth
en het gastenboek, een 3D geprinte
bruidstaarttopper met jullie trouwlogo. De
mogelijkheden zijn eindeloos en denken hier
graag voor jullie in mee.
Zodat de stijl van jullie trouwlijn de
puntjes op de i zet op jullie mooie dag!

“Lieve Nikki & Imli,
Bedankt voor jullie creativiteit
en flexibiliteit! Van een ‘’Save
the date’’ naar een ‘’Change
the date’’ naar een ‘’Change
the change the date’’. Alles was
mogelijk bij jullie en alles was
even creatief bedacht. Ook heel
erg bedankt voor jullie leuke en
altijd vriendelijke communicatie.
En niet te vergeten de top
service! Wij hebben dankzij jullie
ontzettend veel leuke reacties
gekregen op onze save the date,
uitnodiging, welkomstbord,
menukaartjes etc.
Liefs, Daan en Shirley”

Daan & Shirley

“Wat een service! En hoe fijn is
het dat twee meiden super met
je meedenken om een geweldige
trouwkaart uitnodiging te
maken. Ook al waren er zoveel
wijzigingen in data. Elke keer
hielpen zij er ons enorm mee. En
het resultaat is prachtig. Zo blij
met de uitnodiging. Dat maakt de
voorpret van onze dag al helemaal
compleet! Dankjewel Soetzappig!!”

Dennis & Femke

Follow us!

Wil je meer van onze stijl zien en een
kijkje achter de schermen nemen?
Volg ons dan op instagram!
@soetzappig
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