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In de wereld van vandaag moeten merken een grote hoeveelheid content snel produceren en verspreiden 

over een voortdurend groeiende lijst van kanalen. Beperkte middelen maken het nog moeilijker om relevante 
content te produceren die de doelgroepen bereikt en inkomsten genereert.

Digital Brand Templates helpt marketingteams sneller meer on-brand content te creëren door creatieve 

bestanden van Photoshop en Sketch om te zetten in herbruikbare templates. Ontwerpers kunnen eenvoudig 

on-brand templates opzetten en merkrichtlijnen toepassen. Op deze manier kunnen marketeers de 

templates gebruiken om zoveel content te produceren als ze willen, zonder het ontwerp te veranderen zodat 
het creatieve team zich kan richten op impactvol werk zonder dat ze bang hoeven te zijn voor off-brand 

content. Start campagnes sneller zonder afbreuk te doen aan de consistentie van het merk. 

Waarom Digital Brand Templates? 

Maak-, herbruik-, en schaalbaar: Versnel de productie en verminder 

verstoringen door iedereen in staat te stellen zelfstandig eigen digitale 

inhoud te creëren voor social, online advertenties en meer. Digital 
Brand Templates helpt iedereen om nieuwe content te creëren vanuit 

bestaande content en ontwerpen, door elementen zoals tekst en 

visuals te veranderen. Geen design skills nodig!  

Behoud merkidentiteit: Stel regels in voor templates om 

merkelementen zoals lettertypen, logo's en kleuren te behouden, 
zodat alle gecreëerde inhoud je merk vertegenwoordigt. Laat 

gebruikers kiezen uit reeds goedgekeurde beelden uit je asset library 

voor nog meer controle. Stel goedkeuringen zo in dat alles wat wordt gecommuniceerd altijd on-brand is. 

Bespaar tijd, win tijd: Door teams in staat te stellen hun eigen content te creëren, worden de afhankelijkheid 

van ontwerpers om eenvoudige wijzigingen in beelden of tekst aan te brengen, weggenomen. Hierdoor maak 
je content sneller dan ooit tevoren en kunnen ontwerpers zich richten op echt creatief werk. 

www.bynder.nl info@bynder.com

Geef marketeers en ontwerpers vrijheid 
met Digital Brand Templates

Bynder ROI Report

https://www.bynder.com/en/dam-roi-report/
https://www.bynder.com/nl/dam-roi-rapport/?utm_source=guide&utm_medium=redirect&utm_campaign=NL_Datasheet_Digital-brand-templates
https://www.bynder.com/nl/?utm_source=guide&utm_medium=redirect&utm_campaign=NL_Datasheet_Digital-brand-templates


Version 1.0 Jan 2019 Public

Functionaliteiten 

Digital Brand Templates maakt lokalisatie en A/B testen of versiebeheer voor social media advertenties en 

betaalde advertenties een fluitje van een cent. Creëer voor één markt, en lokaliseer de rest door simpelweg 
tekst en CTA's bij te werken. Gebruik je beste content, en maak variaties om snel en gemakkelijk te testen. 

• Maak herbruikbare templates van Sketch en Photoshop

• Vergrendel elementen, zoals logo's, kleuren en lettertypen om 
merkconsistentie te behouden 

• Verander elementen zoals achtergrond afbeeldingen en tekst 

• Afbeeldingen in templates verplaatsen en schalen 

• Beeldmateriaal beperken tot goedgekeurde assets in 
collecties 

• Selecteer approvers voordat de content wordt gefinaliseerd 

• Ontvang e-mailberichten wanneer content is beoordeeld

• Bewaar nieuw aangemaakte assets direct in je Bynder Asset 
Library of download ze direct.

• Organiseer en filter alle beschikbare templates per kanaal of campagne 

Meer weten? 

Klaar om meer te creëren met minder? Neem contact met ons op. 
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