De vormgeving
van House of Tenders

Voorwoord
Met een plan wil je overtuigen en om te winnen moet je een goede eerste indruk achterlaten. Vormgeving is daarom
belangrijk. Als er vijf plannen op tafel liggen, dan wil je dat jouw plan er als eerste wordt uitgepikt. Jouw plan wordt zo de
benchmark voor de andere plannen. Zo sta je al met 1-0 voor.
Soms is een tender zo belangrijk dat je hem per se wilt winnen. Wij adviseren dan om je winstrategie te laten verbeelden
in je plan. Soms wil je meedoen met een tender, maar wil je beperkt investeren. Dan adviseren wij om het plan eenvoudig
op te maken. Zo bespaar je kosten maar heeft je plan wél een professionele uitstraling.
Om op deze verschillende situaties goed in te spelen hebben wij daarom
vormgevingspakketten ontwikkeld.
We helpen je graag met een zo passend mogelijk pakket.
Arjan van Leest

Eigenaar/directeur

Welk vormgevingspakket past het beste?
Vormgeving is bij tenders belangrijk. Als een beoordelaar de plannen ziet liggen, dan heeft hij hier binnen 1 seconde
een oordeel over. Wij willen natuurlijk dat hij bij ons plan direct het beste gevoel heeft, dan staan we al met 1-0 voor.
Omdat het belang van iedere tender voor een inschrijvende organisatie verschilt bieden wij verschillende
vormgevingspakketten aan:

Eenvoudig.
Dit is de beste keuze als het budget beperkt is. We maken het plan netjes op, maar werken geen
afbeeldingen uit.

Standaard.
Als je goed voor de dag wilt komen of als er veel afbeeldingen nodig zijn om je aanbod uit te
leggen, dan is dit pakket het meest geschikt. We nemen de tijd om de strategie te verbeelden
en werken eerst een concept uit, waardoor het vroegtijdig meenemen van inzichten van het
tenderteam mogelijk is.

Must win.
Als een tender écht gewonnen moet worden, dan halen we alles uit de kast. We plannen met onze
projectleider en senior vormgever een sessie in om de strategie te verbeelden. Op basis van de input
maakt onze vormgever drie concepten die we aan het tenderteam voorleggen. Het gekozen concept
werken we verder uit. We verfraaien het plan met infographics en als het meerwaarde heeft, dan
maken we foto’s. We doen alles wat grafisch bijdraagt om het plan te winnen.

Hoe zien onze pakketten er dan uit?
Om de verschillen in effect te laten zien hebben we verschillende pakketten uitgewerkt.
Eenvoudig
We hebben hier als voorbeeld een tender genomen over groenonderhoud in de gemeente Eindhoven.

Standaard
We hebben hier als voorbeeld dezelfde tender genomen over groenonderhoud en hebben hier onze strategie in
verwerkt. De gemeente vraagt in deze tender om een brede invulling van duurzaamheid als criterium. Uit onze
analyse met onze klant blijkt dat Eindhoven erg inzet op biodiversiteit en dat een van de beoordelaars een ecoloog
is. Met de kennis van onze klant over biodiversiteit willen we een gevoelige snaar raken. Daarom hebben we
bijzondere planten en dieren die in Eindhoven voorkomen in het plan laten terugkomen.

Must win
Naast dat we de strategie hebben verwerkt, hebben
we een uitgebreide procesbeschrijving gevisualiseerd
en hebben we een KPI-dashboard toegevoegd. We
hebben hier echt alles uit de kast gehaald om het
beste plan af te leveren.

Kosten
De kosten voor het voorbeeldplan uit deze brochure zijn als volgt, uitgaande van 8 blz:

Standaard

12 uur vormgever
2 uur senior vormgever
1 uur projectleider
Eenvoudig
7 uur vormgever
€ 647,50

€ 1.330
Meest gekozen

Must win
18 uur vormgever
6 uur senior vormgever
3 uur projectleider
€ 2.605

Het pakket ‘eenvoudig’ bieden we altijd aan voor een vaste prijs. ‘Must win’ bieden we altijd aan op basis van
nacalculatie, waarbij we altijd een inschatting van de uren geven. Het pakket ‘standaard’ bieden we voor plannen
onder de 10 bladzijden zonder bijlagen op vaste som aan. Als er bijlagen bijzitten of voor meer dan 10 bladzijden
geven we een indicatie en rekenen we af op basis van nacalculatie.

Onze vormgevers

Shamilla creative
director € 95 | Purmerend

Elise vormgever

€ 92,50 | Nieuwegein

Jeroen vormgever
€ 92,50 | Amersfoort

Vragen?
Vragen over onze pakketten? Shamilla van Wijck helpt je graag: s.vanwijck@houseoftenders.nl, 06 38 31 10 39.

