
Soms vraagt de situatie om een snel concept, een video, 
een website of een campagne, in andere gevallen is een 
freelancer in huis passender. Of een combinatie van een 
vaste kracht met een loepzuivere merkessentie. 

Freelancers United heeft plezier in het schakelen tussen die 
mogelijkheden. En daarmee zijn we partner voor klanten en 
professionals die durven in te zien dat marketing een slim 
samenspel is van luisteren, creativiteit en impact.

UNITED

UNITED WERKT BETER



CREATE
Marketing reduceren tot een leuke campagne, een digitale
oplossing of een smart social strategy is minder slim.
Want marketing is geen quick fix. Marketing toont z’n volle
potentie alleen als alle dimensies soepel samenkomen. 

CREATE brengt nieuwe bouwende energie naar 
organisaties en helpt hen hun merkverhaal vertellen. 
Zodat zij een positieve impact kunnen maken op hun 
doelgroepen. Zowel binnen als buiten hun organisatie.



Onze CREATORS kunnen nagenoeg elk marketing en 
communicatie vraagstuk aan. Het liefst helpen we 
duurzaam bij het bouwen van een sterk merk, maar vraag 
ons vooral ook als alleen en video of website je daarbij kan  
helpen. 

Dit overview geeft een idee van het werk dat we 
regelmatig maken of de rol die onze CREATORS kunnen 
aannemen. 

MERKESSENTIE
COMMUNICATIE 
FUNDAMENTALS

+ UX/UI & develop-
ment website

+ Inrichten socials, 
online marketing tools 
& campagnes

+ Fotografie, animatie, 
videografie

+ Stationary, drukwerk 
& giveways

+ Marketing & 
communicatie plan

DUURZAME
ONDERSTEUNING

Sparringspartner op 
brand, communicatie & 
marketing

Doorontwikkelen 
middelen en kanalen

Content in het 
algemeen en socials in 
het bijzonder

PR

Campagnes & activaties

Concepting

Art & design

Projectmanagement

Concepting

+ Ontwikkelen 
merkstrategie

+ Ontwikkelen visual 
identity 

PORTFOLIO



PRICING
Als je werkt met CREATE kan je altijd rekenen op een heldere 
tariefstelling. Om onze prijzen voor een grote diversiteit 
aan projecten eenvoudig te houden, werken we met zoveel 
mogelijk vaste tarieven. Projectmanagers, content creators, 
onliners en designers kosten bijvoorbeeld allemaal €85 per 
uur. Ieder z’n skills, maar allemaal onze waarde. 
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 CREATE LET’S CREATE


