
Jouw verhaal is het waard om verteld te worden

Donkigotte verwoordt beeld en verbeeldt woord
Creatief bureau

Lees en bekijk de voorbeelden op www.uniekeverhalen.nl 

Jíj weet natuurlijk al dat je mooie dingen 
maakt, een geweldig product verkoopt of 
een fantastische dienst in de aanbieding 
hebt. Maar hoe vertel je dat de wereld? 
Met een mooi artikel over jouw verhaal. 
Daarin kom je het beste tot je recht.

Ik kan dat artikel voor je schrijven en 
vormgeven en uiteraard maak ik ook 
de foto’s. Vervolgens delen we het op 
internet, maar je kunt het ook laten 
drukken en uitdelen. Want jouw verhaal 
is het waard om verteld te worden!

Laat je zien, laat je horen!

Een prachtig artikel inclusief foto’s 
 voor € 389,- excl. btw

Je krijgt een artikel van 4 tot 8 pagina’s 
met minimaal 4 foto’s, die je ook voor andere 
doeleinden mag gebruiken. Uiteraard kan ik in de 
vormgeving rekening houden met jouw huisstijl. 
Printkosten zijn afhankelijk van oplage en aantal 
pagina’s: er zijn al mogelijkheden vanaf € 50,-. 



Mijn verhaal
Communicatie, dat is woord én beeld. 
Het is grafi sche vormgeving, tekst 
en fotografi e. Die communicerende 
vaten combineer ik al sinds 1997 in 
creatief bureau Donkigotte. 

Ik geloof in de kracht van die                     
combinatie. De mooiste uitdaging 
in mijn werk is dingen maken die laten 
zien wie jíj bent en wat jij te bieden 
hebt. Dat kan op allerlei manieren. Maar 
misschien nog wel het beste in een 
uitgebreid, mooi opgemaakt artikel met 
foto’s. Jouw verhaal in woord én beeld. 

Zullen we dat verhaal samen vertellen? 
Mail of bel voor vragen of een afspraak.  

Martien heeft mij geïnterviewd en daar een prachtig, oprecht artikel 
van gemaakt. Ik heb er niks aan hoeven te corrigeren en was ontroerd 
door haar vermogen om van een urenlang gesprek zo’n bondige en 
kloppende tekst te maken.
    - Femke Mostert 

“
Martien zorgt dat je helemaal jezelf kunt zijn en je op je gemak voelt. 
Het resultaat is geweldig, zeker als je een natuurgetrouwe weergave 
van jezelf wilt zien. 
    - Marjoleine van der Meij
“

martien@donkigotte.nl
www.donkigotte.nl

070 - 362 30 40


