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Iedereen is geboren voor een reden. Een lange tijd geloofde ik echt dat kanelbullar eten mijn roeping was. 
Helaas bleek dat geen professionele bezigheid dus zocht ik een nieuw doel in het leven. Klass Koncept 
is daar sinds 2018 het mooie gevolg van. Sinds kort ben ik zaakvoerder, maar de voorbije jaren wervelde 
ik door heel wat mediastudies en masterclasses in binnen- en buitenland. Daarna volgden twee jaren 
vol professionele ervaringen. En nu is het tijd om alle creativiteit en kennis te delen. Samen met allerlei 
bedrijven - van een eenmanszaak in een stoffige garage tot een boomende KMO en grote spelers - wil 
Klass Koncept straffe resultaten neerzetten. Klass Koncept is trouwens Zweeds voor een klassevol 
concept. Dat is altijd ons doel: een concept uitwerken dat die Zweedse klasse uitstraalt.

Bij Klass Koncept staan we klaar om te helpen met een complete aanpak op verschillende fronten, 
maar evengoed om kleine elementen te soigneren. Dat is meteen onze grootste troef: met professioneel 
materiaal, creatieve hersenspinsels en genoeg kopjes thee zorgen we ervoor dat we samen eender welk 
project doen slagen. Inderdaad, samen. Will Tura weet perfect hoe we ons voelen, zo eenzaam zonder 
jou. Daarom houden we van virtuele en fysieke feedbackmomenten. We zetten graag regelmatig koers 
naar jou. Zo kunnen we elk project persoonlijk en in de juiste stijl aanpakken. Laten we alvast even kort 
kennismaken met wat leuke informatie. Enkel het kopje thee zal je deze ene keer zelf moeten voorzien. 
(Tip: appel-kaneelthee en deze lectuur is dé ideale combo)

Matthias - Founder Klass Koncept
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7 KOPJES THEE/DAG 1 TROUWE VIERVOETER



MATTHIAS

De Peter Sagan van de communicatiewereld. Als gepatenteerd allrounder kan hij overal zijn stempel 
op drukken. Matthias behaalde eerst een bachelor Journalistiek Print met onderscheiding en een jaar 
nadien deed hij hetzelfde in Journalistiek Televisie. Taaltovenaar, grafische diamant en beeldbewerker. Een 
leuke combinatie, maar er ontbrak nog iets. Hij begon zelf muziek te maken, nam deel aan een wedstrijd 
en nog geen halfjaar later mocht DJ Fancypants - sorry, jeugdzonde - dankzij winst in de contest zijn 
warmste wollen truien verzamelen en naar Zweden trekken. Na vijf intensieve maanden studeren aan 
de muziekschool van Stockholm mocht hij zich ook dopen tot audiokenner. De jaren erna deed hij veel 
ervaring op als sportjournalist, foto- en videograaf, grafisch ontwerper, dronepiloot, televisiemaker bij 
Warner Bros en content manager. Tussendoor reed hij vaak met de fiets en af en toe durfde hij al eens 
een schoonheidsslaapje te doen. Sinds 2018 verenigt hij al zijn passies en talenten als kopman van Klass 
Koncept. Maar goed, genoeg over Matthias. Slurp nu maar eens van je thee.

 ONS DREAMTEAM

LEWIS

Het gouden duo van Sint-Amands en omstreken. Zo kun je Matthias en Lewis, de huishond van dienst, 
perfect omschrijven. Lewis lijkt op het eerste gezicht geen grote bijdragen te leveren, maar toch tuiten we de 
loftrompet voor hem. Als langharige Australische Herder is hij de perfecte speelkameraad, warme voetmat 
én levensechte tochthond. In 2017 geboren, zoon en broer van wereldkampioenen in de showwereld en 
binnenkort de goed getrainde ober die ons dat ideale kopje thee bezorgt. Creatieve hoogstandjes mogen 
we van hem nog niet meteen verwachten, maar dat komt wel met de jaren. Lewis zijn takenpakket is 
momenteel zeer divers. Als onze vulpen is uitgedroogd, moet hij ze weer tot leven likken. Als onze drone 
modderspatjes heeft van in het natte gras te landen, is Lewis de schoonmaker van dienst. Tot slot is een 
wandeling met hem de perfecte gelegenheid om in de frisse buitenlucht verse inspiratie op te doen. Kortom, 
een Lewis zou zeker niet misstaan in elk bedrijf.
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 KLASS KONCEPT, AANGENAAM ONZE DIENSTEN

Vulpen stuk of geen puntenslijper in huis? Wij 
verzorgen de ideale tekst voor elke drager. 

Nood aan een taaltovenaar die artikels, 
persberichten, brochureteksten, advertenties, 

boeken en webteksten uit zijn pen kan toveren? 
Klass Koncept heeft voor elk werk de perfecte 

pen klaarliggen.

COPYWRITING
De beste inhoud is niets zonder een sprekend 

jasje eromheen. Wij schuiven graag de 
beentjes onder onze tekentafel voor logo’s, 

stempels, flyers, digitaal design, POS-materiaal, 
een complete make-over, advertenties, 

gevelstickers, winkeldesign, visitekaartjes, 
boeken, cv’s, ...

GRAFISCH ONTWERP

Foto’s neem je niet, foto’s maak je. Klass 
Koncept heeft jaren ervaring achter de lens 

staan. Wij zorgen voor prachtige plaatjes van 
producten, ruimtes en evenementen. Al onze 

lenzen - standaard, tele, fish-eye - staan netjes 
op een rijtje en bereiden zich voor op hun 

moment de gloire. Zo leggen we elk moment 
voor eeuwig vast op beeld.

FOTO
Hét medium om een compleet verhaal te 
vertellen. Een bedrijfsvideo, een event, de 

voorstelling van een product: elke gelegenheid 
leent zich tot een videoverhaal. Voor online en 

offline werken we een geschikt concept uit, 
laten we de camera’s draaien en monteren we 

het tot een echt verhaal. Met professionele 
camera’s, een drone en actiecamera’s.

VIDEO

Wij zorgen ervoor dat je ook online nieuwe 
klanten aantrekt én trouwe volgers blijft boeien. 
We bouwen of verbouwen je website helemaal 

naar jouw wens. Daarnaast sturen we direct 
mailings en maken we banners, webteksten en 
ads die topscores halen. Allemaal in dezelfde 
stijl zodat je online een sterk merk uitbouwt. 
Klass Koncept brengt je volledig online: van 

concept tot ontwerp en content.

ONLINE
Niet enkel papiersoorten en schermen worden  

ingezet als communicatiemiddelen. Klass 
Koncept heeft ook ervaring met winkeldesign, 

(sport)kledingontwerp, wagenbedrukking 
en zoveel meer. Samen zoeken we naar de 
beste brandingsopties en zorgen we op alle 

vlakken voor één geheel. We willen graag 
smartphonehoesjes, beachflags, verpakkingen 

en zoveel meer ontwerpen.

BRANDING
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 HET PROCES

BRIEFING

Allereerst zorgen we voor een goeie kennismaking. Wij leren jou 
kennen, en andersom. In deze fase vormen onze notitieblok - met 
eventueel een ringafdruk van een theekopje - en een balpen ons 
gereedschap. We luisteren naar jouw plannen, je wensen en stellen 
duidelijke doelen. Daarna volgt een gratis en vrijblijvende offerte.

RESEARCH

Na de briefing en goedkeuring van de offerte, zetten we onze 
arendsogen op. We doen een grondig onderzoek om de branche, 
jouw bedrijf, de markt en de trends te leren kennen. Die gegevens 
gebruiken we om jou er te laten uitspringen. Ook hier houden we 
regelmatig contact om snel goeie resultaten te boeken.

PLANNING

Nu we weten wat we willen - veel w’s, hè - maken we samen een 
planning op. We maken duidelijke afspraken over de komende 
doelen, het creatieproces en welke elementen/kanalen we gaan 
ontwikkelen. Zo zitten we constant op een lijn en kan onze creatieve 
trein lekker doorstomen. Ondertussen nog nieuws voor ons? Laat 
het ons zeker weten en we pikken het snel op!

CREATIE

Hier toveren we de witte konijnen uit onze hoge hoed. De 
grafische, tekstuele of beeldende elementen worden geboren en 
komen jouw richting uit. In deze fase leggen we de nadruk op 
veel feedbackmomenten. Dit zorgt ervoor dat er geen tijd en geld 
verloren gaat. Zo gaan we al snel meer focussen op de beste 
konijnen om ze te finetunen en af te werken.

OPVOLGING

De berg is bijna beklommen. We kijken achterom en analyseren 
het afgelegde pad. Vinden we samen een betere of nieuwe 
weg, dan helpen we graag om die te bewandelen. We zijn enkel 
tevreden wanneer jij dat ook bent. Dat is onze persoonlijke service. 
Als de afgewerkte producten de deur uit zijn, vragen we naar 
jouw feedback. We leren van elkaar en dromen al van een nog 
succesvoller vervolg.
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 CONTACT

MAAK EEN AFSPRAAK

Voel je iets kriebelen? Dan zijn het hopelijk geen vlooien. Denk je dat Klass Koncept iets voor jou kan 
betekenen? Contacteer ons via eender welk medium. We zijn momenteel druk bezig om rooksignalen te 
kunnen lezen en ook onze postduif maakt zijn eerste airmiles in de buurt. Alle andere kanalen brengen 
ons momenteel wel al heel snel bij elkaar. Vergeet in je bericht zeker niet mee te geven wie je bent, wat 
je doet en wat we voor jou kunnen doen. Laat ons nog even een laatste keer onze troeven opsommen: 
persoonlijke aanpak, veel feedback, allround mediaformule mogelijk, geen huurprijs voor materiaal, 
opvolging na het project én gratis thee. Al heeft Klass Koncept momenteel ook een zwakte. We hebben 
geen kennis van koffie. Sorry. 

Hoe klein of hoe groot de opdracht ook mag zijn, we geven na een korte briefing steeds gratis een volledig 
vrijblijvende offerte. Hebben we een match? Dan ontsteken we direct onze motoren en vliegen er volledig 
in. De rest van het proces ken je waarschijnlijk al als je de vorige bladzijde eens hebt doorgenomen.  
 
Wij hopen alvast op een potentiële samenwerking. Een waarbij we samen mikken op het hoogst haalbare. 
Kruip in je pen, beroer het toetsenbord, grijp naar je telefoon of stuur je postduifje op naar Klass Koncept.

Leerlooierslaan 23 
2890 Sint-Amands

+32 472 41 47 50

matthias@klasskoncept.com

www.klasskoncept.com

klasskoncept

Klass Koncept

BEREIK ONS

Postduif in opleiding BTW BE 0688 506 889
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