Maak
JOUW IDEE
werkelijkheid
www.ideenaarproduct.nl

Wij helpen je verder!

Wij zijn het industrieel ontwerpbureau van Utrecht.
Een gedreven designteam van professionals met
allround kennis over materialen, productie,
engineering en innovatie.
Met meer dan 12 jaar ervaring kunnen we je
helpen om een product te ontwikkelen.
We zijn een klein ontwerpbureau en werken samen
met de klant aan nieuwe succesverhalen.

Met passie voor creatie maken we van

Checklist

Doe de
en neem contact met ons op!

jouw idee een product van de toekomst!

Checklist

Een product ontwikkelen doe je niet zomaar.
Daarom vragen we je om kritisch naar deze vragen te kijken.
Ben je daarna nog steeds enthousiast! Neem dan contact met ons op

Loop je al een tijdje rond met een idee maar kan je niet verder komen?
Wil je er alles aan doen om het te realiseren?
Heb je al uitgebreid gekeken of het idee nog niet bestaat?
Weet je welke doelgroep je kan helpen met jouw idee? Is er markt voor?
Ben je bereid om te investeren in GELD? Is er budget beschikbaar?
Ben je bereid om te investeren in TIJD? Productontwikkeling kost VEEL tijd!
Ben je bewust van de stappen die gemaakt moeten worden?

We leggen ons

stappenplan aan je uit!

Stappenplan

Ideeomschrijving

Fase 1

Van idee naar concept

Product produceren

Concept
Schetsen

Testen

Fase 2

Van concept naar proefmodel

Fase 3

3D Design

Prototype

Proefmodel

Materialisatie

Testen

Van proefmodel naar product

Evaluatie

Plan een advies gesprek

Nog steeds enthousiast? Laten we er dan samen voor gaan!
Met een eerste adviesgesprek zet je de eerste stap!

Adviesgesprek
1.

Geheimhoudingsovereenkomst
zodat het idee van jou blijft.

2.

Kennismakingsgesprek

3.

Plan van aanpak met stappen hoe we het
idee verder zouden kunnen uitwerken

4.

Eerste (digitale) schets van je idee

5.

We denken met je mee en geven vrijblijvend
advies (je zit nergens aan vast)
KOSTEN: 225,-

Neem contact met ons op via team@ideenaarproduct.nl

zet de eerste stap om
jouw idee werkelijkheid te maken!
www.ideenaarproduct.nl

We zijn benieuwd naar je idee!

team@ideenaarproduct.nl

