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VOORWOORD

Dit wordt mijn 2e en daarmee ook laatste BPV stage. 
Bij deze lees je dus ook mijn laatste BPV stage verslag.

Deze stage heb ik gelopen bij IGreen Marketing in Miami voor een periode van 16 
weken. Deze stage heb ik gekozen omdat ik graag webdesign als mijn studierichting wil 
kiezen, en dat de stage in Miami is, is een mooie bonus omdat mijn vader daar woont.

Ik heb deze 16 weken full-time stage gelopen 5 dagen in de week van 9:00 tot 18:00.

In deze stage hoop ik meer over het vak zelf te leren zodat ik later mijn eigen bedrijf kan 
beginnen.
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INLEIDING

In dit verslag wil ik de lezer duidelijk maken wat ik in mijn stage bij IGreen Marketing 
heb gedaan in een periode van 16 weken.
Deze stage is mijn afrondende stage voor leerjaar 4 van Mediavormgeving op het 
Zoomvliet College. 

Aan het eind van dit verslag zal ik de url’s van de websites en de dingen die ik gemaakt 
heb in de bijlage zetten.
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HOOFDTEKST

 -DE ORGANISATIE

IGreen Marketing is een design bedrijf dat zich bezig houd met Grafisch ontwerp, Print 
Marketing, Webdesign, Webdevelopment, Search Engine Marketing en Search Engine 
optimization.

Voor hen die niet weten wat SEM of SEO is ga ik even kort uitleggen wat het 
inhoudt.

- SEM (Search Engine Marketing)
   SEM is een vorm van internetmarketing dat zorgt dat de website boven in Google  
 komt door middel van betaalde advertenties zoals Pay-for-Placement, Pay-per- 
 Click of Adword programma’s.
 
- SEO (Search Engine Optimization)
 is een vorm van zoekmachinemarketing (Google, Bing etc) zodat de website   
            hoog scoort in de zoekmachine. Dit wordt gedaan doormiddel van
            trefwoorden, trefwoord combinaties en zoektermen. Dit kan gedaan worden     
 door bijvoorbeeld elke afbeelding op je website te benoemen met zoektermen.  
 Stel je heb een kapperswebsite zet je “achter” de afbeelding van de schaar de   
 zoektermen: kappers, kapperszaak, kapperzaak Eindhoven, Schaar etc.
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HOOFDTEKST

 -OPRACHT 1

Organogram IGreen Marketing
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Samenwerkingsverbanden

Spencer mijn baas heeft ook nog een ander bedrijf in het marketen van sleep apnea. 
Daarbij maakt hij websites voor tandartsen en doctoren die Sleep Apnea behandelen. 
Hij gaat naar conventies over heel Amerika om zichzelf te promoten. Wij maken de 
websites onder de naam van IGreen.

Werk proces

De meeste opdrachten komen binnen via Spencer. Of via het werven van klanten via 
Mia. Soms komt een klant hier en dan bespreken we de inhoud van de opdracht in de 
conferentie kamer. Dit gaat meestal niet in team verband. Dat houd in dat Spencer, Ste-
ve en een van de designers aanwezig is samen met de klant om de inhoud te bespre-
ken.

Daarna gaat de designer aan de slag en mailt hij/zij het proces door aan de klant. Als 
het websites zijn word er een demo website opgezet zodat de klant de website van af-
stand kan bekijken.

Taakverdeling

Spencer is de baas die is vaak weg om klanten te werven of op conferentie

Steve doet de SEO. Dat houd in dat hij zorgt dat de website boven aan in google te vin-
den is. Hier zit veel tijd en geld in.

Jimmy onderhoudt de klanten. Hij zorgt er voor dat als er problemen zijn dat deze 
opgelost worden.
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Mia belt veel en zorgt dat we nieuwe klanten krijgen

James is de senior designer de rest van de designers laten altijd het werk bij James con-
troleren.

Alex is een designer en schrijft ook het meeste van de inhoud, zoals een biografie als er 
om gevraagd wordt.

Mijn taak is eigenlijk het zelfde als die van Alex. Buiten het schrijven van de inhoud. Ik 
krijg net als Alex te maken met echte klanten. Alles wat wij maken laten we controleren 
bij James. 
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James Gan
Creative Director | iGreen Marketing
5450 W Hillsboro Blvd. Ste. 8
Coconut Creek, FL 33073
james@igreenmarketing.com

January 7, 2016

Megan Diaz
Graphic/ Web Design Intern
iGreen Marketing

Dear Sir/Madam:
My name is James Gan, Creative Director at iGreen Marketing. This is a letter of
recommendation for Megan Diaz who we had a chance of working with this past fall semester as
a graphic and web design intern.

I was given the opportunity to manage Megan to work on a wide variety of projects for our
clients ranging from logo, business card, catalog and website designs. She was able to quickly
adapt in working with our design team as well as being able to work with our clients directly.
Megan has shown her patience and ability to work on detailed projects that required numerous
changes from both the director and clients. I believe that Megan has professionally and
emotionally grown with us these past couple of months, and has a fresh new understanding of
design principles, techniques, processes and methods that makes her a potential valued asset 
for
any company.

Respectfully Yours,

James Gan
Creative Director
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Phase 1:
De opdracht

Het re-designen ven een website van een kappersgroothandel.
De richtlijnen waren alle content van de oude website moest op de nieuwe komen te 
staan. Maar dan leuker ontworpen. Ook moesten er “Featured products” op de home 
page staan. De kleuren moesten de kleuren van het logo zijn.

Phase 2:
Conceptfase opdracht

James en ik moesten beide een ontwerp bedenken en in photoshop een mock up van 
maken. Een mock up is de lay-out en het design in photoshop voor gemaakt. Zodat je 
als je het online gaat zetten makkelijk weet hoe je het moet maken. Een soort  referen-
tie dus.

Als referentie heb ik de site van Wella gebruikt.
http://www.wella.com/professional/en-US/home

Ik vond de tegeltjes erg leuk.

HOOFDTEKST

 -OPRACHT 2
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Phase: 3
Ontwerpfase opdracht

(Zie photo 1)
In eerste in instantie was dit mijn eerste ontwerp. Maar er werd mij verteld dat ze een 
ander kleur oranje wilde. Capelli oranje om precies te zijn. Ook wilde ze hun nieuwe 
producten kunne laten zien maar dan niet in de banner. Aan de rechterkant zie je alle-
maal logos. Dit word een carousel met de merken die ze verkopen. Dat vonden ze wel 
een erg leuk idee en dat wilde ze houden. 

Zoals je ziet heb ik de tegeltjes van Wella terug laten komen. 

(Zie photo  2)
In dit ontwerp zitten alle gewilde elementen maar ik heb op advies van een collega de 
footer opgeschoond.  En heb uit zijn ontwerp de map gebruikt.
( Die ontwerpen heb ik niet en hij helaas ook niet meer)
ik heb ook het logo carousel kleiner gemaakt zodat het niet de aandacht zou weg trek-
ken van de “ featured products”

Phase: 4
Realisatie opdracht

Deze website gingen we in Magento laten maken dus hebben we de bestanden door 
gestuurd naar een ander bedrijf. Een must in dit proces is dat als we de photoshop be-
standen door sturen alles netjes gelabeld en in mapjes moet zitten.

Bijv. Een mapje voor de footer, een mapje voor de navigatie een mapje voor de salon 
appliance knop etc. Dit is veel werk maar het moet natuurlijk wel duidelijk zijn voor de 
developer. Als hint heb ik mee gekregen een kind van 5 moet de constructie kunnen 
snappen. Alleen mogen we natuurlijk wel vaktermen gebruiken. Een voorbeeld zie je in 
photo 3.

Binnenkort is de website te zien op

http://capellibeauty.com/
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PHOTO 1
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PHOTO 2
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PHOTO 3
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HOOFDTEKST

 -LOGBOEK

WEEK 1

7-11 SEPTEMBER

Maandag

Deze week ben ik mijn eerste stage week gestart binnen het bedrijf IGreen Marketing.
We starten elke dag om 9 uur en eindigen om 18:00. Mijn eerste dag begon goed.  Ik 
kwam binnen en heb meteen met iedereen kennis gemaakt. Daarna hebben we me-
teen een meeting gehouden. Dat is standaard elke dag. Tijdens deze meeting kreeg ik 
te horen dat ik meteen een drie opdrachten zou krijgen.  

Ik moet voor een tandarts een website maken want zijn oude is erg out dated.  
De tweede opdracht is een logo ontwerp ook weer voor een tandarts praktijk. Ze willen 
hun oude logo vervangen voor iets met een ster. Want de patiënten met ‘slaap apnea’ 
kunnen daar behandeld worden en dus ook blijven slapen. De derde was een lay-out 
maken voor een nieuwsbrief. Dit was ook weer voor een tandarts praktijk.

Na de meeting is me nog even uitgelegd hoe ze precies werken in Wordpress. Daarna 
ben ik aan de slag gegaan. We hebben met z’n alle uit geluncht zodat we elkaar wat 
beter konden leren kennen.

Woensdag 

Aangezien dat IGreen net verhuisd is naar een nieuw kantoor afgelopen maand waren 
we erg blij toen we de eerste ‘walk in’ klant binnen zagen komen. Deze wilde graag wat 
aanpassingen maken aan zijn kinder boek. Dit is niet het gebruikelijke opdracht die we 
binnen krijgen dus Spencer ( baas IGreen Marketing) wist niet precies wat hij er mee 
aan moest. Spencer en de designers (ik dus ook) zijn samen met die man rond te tafel 
gaan zitten en gaan vragen wat hij precies wilde.
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Deze man had wat tekeningen laten maken voor een kinderboek door een illustrator 
maar de hoofdpersoon leek niet altijd op zichzelf.  De vraag was of we hier iets aan kon 
doen. In eerste instantie wist Spencer niet wat hij er mee aan moest. Maar aangezien 
mijn laatste stage een kinderboek tekenen was kon ik daar wel bij helpen. Daar waren 
ze ook erg blij mee en de opdracht kwam dus in mijn handen. Ik heb een bestandje ge-
kregen met de illustraties en moest maar zien wat ik er mee kon.

Na er naar gekeken te hebben heb ik het met Spencer besproken wat ik er mee kon. 
Hij heeft dit goed gekeurd en vroeg hoelang ik er ongeveer mee bezig zou zijn zodat hij 
een prijs kon bedenken. Hij komt nog hier op terug als hij een overeenkomst gesloten 
heeft met de man.
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Vrijdag

Vandaag kreeg ik te horen dat we een grote sushi klant hadden binnen gehaald en dat 
we er maandag naar het restaurant gaan om te bespreken wat de klant precies wilt en 
te lunchen.
James Alex en ik krijgen deze opdracht op ons. Aangezien wij de designers zijn. Dit is de 
eerste keer dat ze een opdracht in groeps verband gaan maken.
Ook heb ik vandaag de logos voor de tandarts afgemaakt en de nieuwsbrief  ( voor 
oktober en november ) die heb ik beide aan James (senior designer) door gestuurd
 zodat hij contact op kan gaan nemen met de bedrijven.
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WEEK 2

14-18 SEPTEMBER

Maandag

Vandaag zijn we met de sushi klant gaan eten en hebben we besproken wat hij precies 
wilt. Alex kon er vandaag helaas niet bij zijn. Na alles besproken te hebben en gegeten 
te hebben zijn we terug naar kantoor gegaan. Ik heb nog even met James besproken 
welk platform we konden gebruiken. De keuze was Muse of Wordpress. Aangezien ze 
een erg fancy site willen zijn we met Muse gegaan en heb ik James even de basics uit-
gelegd. Daarna heeft hij de rest op youtube gevolgd. Verder hebben ze op de Codea-
cademy gezet zo dat ik wat meer kan leren over het code schrijven zodat ik buiten de 
normale aanpassing opties meer aanpassingen kan maken.

Woensdag

Vandaag heb ik de Wasserman site afgemaakt James tweaked de laatste 
Dingetjes. Ook heb ik een nieuwe opdracht gekregen om een re brand van een logo te 
doen.
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Vrijdag

De laatste dagen zijn een beetje langzaam geweest.
Vandaag ben ik jarig en heb ik doughnuts mee naar het werk gebracht. 
Ook zal ik werken aan het zoeken van afbeeldingen van Sushi voor de nieuwe suhsi site.
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WEEK 3

21-25 SEPTEMBER

Maandag

Vandaag heb ik mijn codeacademy  hoofdstuk af gemaakt. En nog wat content op ge-
zocht voor  voor een andere site voor de tandarts wasserman

Woensdag

Wasserman is een grote site dus ben er veel mee bezig geweest. Ook heb ik wat gehol-
pen met nog wat flyers maken en een nieuw visite kaartje ontwerp voor buurman die 
een Barber is.

Vrijdag

James en ik zijn vast gelopen met de sushi site in Muse. We krijgen het menu knopje 
maar niet goed. We willen graag dat het verdwijnt als je er op druckt maar niet alles 
verdwijnt. We hebben de hele dag naar een oplossing gezocht. Uiteindelijk gelukkig wel 
gevonden.
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WEEK 4

28-2 SEPTEMER
         OKTOBER

Maandag

Weer een langzame week niet veel te doen heb ik in de vergadering gehoord. Ik heb 
mijn CSS nog wat opgekricked. Verder nog wat geholpen met de brochures voor een 
tandarts. Ze hebben mij verteld waarom we zoveel tandarts klanten hebben. Dat komt 
omdat mijn baas ook een ander bedrijf heeft voor Sleep Apnea waarbij ze mensen hel-
pen die niet goed kunnen slapen.

Woensdag

Vandaag heb ik feedback van een tandarts gehad waarvoor ik in het begin een nieuws-
brief brochure voor mocht maken. Hij was erg tevreden. Ook ben ik begonnen aan een 
mockup voor een kappersgroothandel in photoshop. Hierbij zal ik alle pagina’s op hun 
website re-designen en dan door geven aan iemand die hem in Magento gaat opzetten. 
Er komt veel bij kijken qua het labelen van de lagen

Vrijdag

Vandaag heb ik de Mockup afgemaakt en heb ik de visite kaartjes van de Barber binnen 
gekregen ze zijn erg mooi geworden. Ben best tevreden. Alleen had ik sommige dingen 
anders gedaan. Maar de klant is koning.
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WEEk 5

5-9 OKTOBER

Maandag

Vandaag heb ik de mockup van de kapperszaak afgemaakt en komen ze morgen tij-
dens de vergadering kijken. Ik ben begonnen aan het maken voor een mockup voor een 
schoonmaak bedrijf waarbij je een schoonmaakster kan huren. De kleuren zijn blauw 
en ‘tan’. 

Woensdag

De Mockup voor het schoonmaak bedrijf is af. Ik moest de kleuren van de blauw lichter 
maken anders leek het teveel op de kleuren van de concurrentie. Ook was er binnen 
het bedrijf een klein akkefietje waar we vandaag een vergadering over hadden dat we 
respectvol met elkaar als collega’s om moeten gaan. Ook ben ik begonnen aan een flyer 
voor een goed doel voor jongeren die sporten en studeren hier. Binnenkort hebben we 
een vergadering om voor hun ook de website te maken.

Vrijdag

Afgelopen dagen heb ik veel met James gezeten voor de sushi site. We zijn wat dingen 
aan het uitvogelen geweest voor adobe muse. Ook heb ik mijn code academie afgerond 
dus kan ik nu ook problemen in de website door gebruik te maken van code.
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WEEK 6

12-16 OKTOBER

Maandag

We hebben een opdracht gekregen om een website te maken waarbij zwarte vrouwen 
zich op kunnen geven om op de cover van een magazine te komen. Mensen moeten op 
hun stemmen en dat kost $5. Wij moeten de website ontwerpen. De klant betaald niet 
voor de website want wij sponsoren de finales. Maar om toch wat te verdienen delen we 
de winst. Ik morgen beginnen aan de mockups. Ook bij deze mockups moet ik goed op 
de lagen letten in photoshop aangezien we deze ook weer naar een ander bedrijf stu-
ren om het te laten maken

Woensdag

Ik heb de de mockups voor Onix Magazine af en nu gaat James ze controleren.
We hebben de mockups voor het schoonmaak bedrijf terug gekregen en nu wilt hij een 
paar kleine aanpassingen en de andere pagina’s ook als mockup.

Vrijdag

Gisteren en vandaag heb ik gewerkt aan brochures voor twee tandartsen en een logo 
voor een van de twee. Ik vond het logo ontwerpen best lastig maar ben toch op een 
paar ideeën gekomen hopelijk vind de klant er wat aan. Ook heb ik in Adobe Muse voor 
een jongen die een Bar Mitzva geeft een website gemaakt. Hij wilt mensen vragen om 
te doneren aan een kamp voor kinderen die een ouder of een broertje of zusje zijn ver-
loren. De eisen waren dat het logo er op kwam te staan en dat er felle kleuren gebruikt 
werden.
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WEEk 7

19-23 OKTOBER

Maandag

Vandaag hadden we een vergadering over de site van het goede doel voor sport. (FirstA-
bility) De eigenaar is een oud NFL speler die aan de jeugd wil laten zien hoe belangrijk 
educatie is. Ook al speel je een sport in high school maakt je nog geen held. Sport in 
high school is best een big deal hier. Vaak word je gescout en word je een professioneel 
speler. Maar ondertussen word je behandeld als een celeberty en kom je met veel din-
gen weg. Daarom wil hij de jeugd aanmoedigen om ook op de studie te letten.

Woensdag

Gisteren ben ik begonnen aan het maken van een website voor een geweren zaak. Ik 
mocht het in Adobe Muse dat maakte me erg gelukkig aangezien dat me beter ligt dan 
Wordpress. Hij is erg mooi geworden en de klant is tevreden. Ergens volgende week 
gaat James fotos maken van de geweren zodat die ook op de site kunnen.
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Vrijdag

Gisteren ben ik begonnen aan de website voor een tandarts. De plaats waar de tandarts 
origineel zijn website had wilde de inhoud van de website niet opgeven en heeft hem 
offline gehaald. Gelukkig hadden we net op tijd screenshots gemaakt en konden het 
meeste over typen. Deze website moet ik wel in Wordpress maken maar ik ben tot nu 
toe erg tevreden. De deadline is maandag.
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Maandag

Vandaag heb ik de website voor de tandarts afgemaakt en James gaat hem controle-
ren.  Verder wilde de ouders van de website van de jongen van de Bar Mitzva nog wat 
nieuwe foto’s geüpload hebben. Toen ik dat gedaan had kreeg ik een verdween plotse-
ling elke keer als ik hem geüpload had de menu balk. Maar dat probleem heb ik opge-
lost.

Woensdag

Dinsdag heb ik de verbeterde versie van de tandarts zijn website ingeleverd en is hij nu 
goed. Vandaag heb ik  een nieuwe opdracht gekregen om voor een bedrijf wat metalen 
doet snijden de vormen die ze kunnen snijden in Illustrator te make zodat het duidelijk 
is voor de klant. 

WEEk 8

26-30 OKTOBER
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Vrijdag

Na woensdag de vormen hebben afgemaakt heb ik donderdag de opdracht gekregen 
om alle bestanden van al mijn collega’s te archiveren zodat we ze op Google drive kun-
nen zetten. Want we zijn al een aantal keren tegen het probleem gelopen dat als er 
iemand niet is we niet bij de bestanden kunnen. Het is veel werk. Maar vandaag was wel 
heel leuk aangezien het zaterdag Halloween is hadden we een Halloween party. Ieder-
een moest verkleed naar het werk en ze hadden lunch voor iedereen hier besteld. Ook 
was er een outfit wedstrijd die ik gewonnen had. 
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Dit was een  oninteressante week.
Ik heb mezelf alleen bezig gehouden met het archiveren van alle bestanden van IGreen. 
Het was veel werk. Maar stiekem best interessant om te zien waar ze allemaal al aan 
gewerkt hadden. Ook komt de mappen structuur van meneer Voeten toch van pas.

WEEk 9

2-6 NOVEMBER
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WEEK 10

9-13 NOVEMBER
          

Maandag

Ik heb weer een tandarts website gekregen waar ik aan mag werken. Hier mag ik ge-
heel mijn eigen draai aan geven zolang de informatie van de oude site er maar op komt 
te staan. Dit project ga ik in Adobe Muse doen aangezien ik toch zelf mag kiezen of 
ik Muse of Wordpress gebruik. Eerst moet ik beginnen met een schets idee die James 
moet goed keuren. Ook heb ik vandaag te horen gekregen dat ik volgende week maan-
dag een eigen klant krijg waar mee ik zelf een gesprekje ga houden om te kijken wat 
voor website hij precies wilt. Ben erg benieuwd!

Woensdag

Dinsdag heb is de mock up goed gekeurd en ben ik aan de slag gegaan. Ik wilde  een 
vernieuwende website maken dus heb veel onderzoek gedaan. Uit eindelijk ben ik met 
een leuk idee voor het menu gekomen en dat heb ik vandaag in elkaar gezet samen 
met nog 3 paginas.

Vrijdag

Donderdag en vandaag heb ik de website afgemaakt en ben ik best trots.
James gaat het goedkeuren. Maandag is mijn laatste werk dag voor de vakantie. 26 nov 
is het hier Thanksgiving en is het een lang weekend. Ik heb een paar dagen vrij gepakt 
om tijdens de feest dagen familie te gaan bezoeken.
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WEEk 11

16 NOVEMBER

Maandag

Vandaag had ik het gesprekje met mijn eigen klant. Ik was best zenuwachting maar het 
ging toch goed. Hij wil een website waar kunstenaars hun werk online kunnen zetten 
en ook gelijk online cursussen kunne verkopen. Deze website mag ik ontwerpen. Het is 
heel veel werk. Maar net als de website voor de kapperszaak hoef ik het alleen te ont-
werpen en sturen we het daarna op aangezien er veel gedaan moet worden in verband 
met log-ins etc. Ik ben vandaag al aan het schetsen geweest.

De rest van deze week ben ik op vakantie 
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WEEK 12

30-4 NOVEMBER
          DECEMBER

Maandag

Ik ben terug van mijn vakantie en gelijk begonnen aan de mock-ups voor mijn eigen 
klant. Halverwege kwam ik er toch achter dat er toch veel bij komt kijken en waar je op 
moet letten. Ik had al een idee maar er komt toch steeds meer bij.

Woensdag

Vandaag heb ik de landing page afgemaakt en heeft James hem gecontroleerd en 
goed gekeurd. Nu stuurt Spencer hem op naar de klant. Ook heb ik twee nieuwsbrief 
designs gemaakt voor december en januari.

Vrijdag

Vandaag heb ik de ok gekregen om verder te gaan met de kunstenaars website.
Hij was erg tevreden. Na wat aanpassingen voor de nieuws brieven gemaakt te en de 
eerst volgende twee pagina’s af gemaakt te hebben hoop ik eind volgende week alle 
pagina’s af te hebben.
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WEEk 13

7-11 DECEMBER

Maandag

Ik heb vandaag de volgende twee pagina’s afgemaakt. Er is toch meer werk dan ik had 
gedacht. I.v.m. achterliggende pagina’s.  Hopelijk krijg ik het optijd af.

Woensdag

Ik heb hard gewerkt deze week en heb 14 van de (Voor nu) 25 paginas af.
Ook heeft Adobe CC geupdate en ik ben erg tevreden met de veranderingen in the UI 
voor photoshop maar die van illustrator zijn erg wennen.

Vrijdag

Donderdag heb ik buiten de pagina’s die ik moest doen nog logos mogen ontwerpen 
voor twee bedrijven. Ik ben erg tevreden. Alleen kreeg ik vandaag een mailtje dat ik de 
kleuren voor een constructie bedrijf moet aanpassen naar de kleuren die ze al hadden. 
Dit wist ik helaas niet optijd omdat er niet echt een briefing is geweest. Gelukkig is het 
maar een kleine verandering. Verder heb ik alle paginas afgemaakt voor de kunstenaars 
website en hoop ik maandag feedback op te hebben.  
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WEEK 14

14-18 DECEMBER

Maandag

ik heb bericht terug gehad van de kunstenaar en hij wil nu compleet iets anders.
Best vervelend dat betekend dat ik helemaal opnieuw moet beginnen. Verder heb ik 
nog ontwerpjes mogen maken voor het constructie bedrijf zijn visite kaartjes.

Woensdag

Dinsdag en vandaag ben ik bezig geweet met de nieuwe ontwerpjes voor de kunste-
naars website. Vandaag ga ik er een mockup van maken in photoshop.

Vrijdag

Gisteren zijn we met de zaak gaan lunchen. Was erg gezellig. Verder heb ik de mockups 
afgemaakt en wacht ik op feedback van de klant. Vandaag is een rustige dag en ben ik 
begonnen aan het ontwerpen van mijn stage verslag.
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WEEK 15

21-23 DECEMBER

Maandag

Ik heb mijn feedback gekregen en gelukkig zijn het kleine aanpassingen. 
Ik lever ze dinsdag in en dan mag ik woensdag naar New York om daar oud en nieuw te 
vieren.
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Maandag

In New York op oudjaars avond heb ik een auto ongeluk gehad en heb er een 
hersenschudding aan over gehouden dus ben maandag niet gaan 
werken aangezien ik het rustig aan moest doen

Woensdag

Dinsdag heb ik de opdracht gekregen om een portfoliowebsite voor mezelf te maken 
aangezien er niet veel werk voor mij was. 

Vrijdag

Mijn porfolio website is af! Deze kun je bekijken op megandiaz.nl. Als afscheid zijn we 
met zijn alle gaan lunchen en heb ik een heel erg gezellige laatste stage dag gehad.

WEEK 14

4-8 JANUARI
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SAMENVATTING

In een periode van 16 weken heb ik bij IGreen Marketing heel veel geleerd.
Zoals omgang met klanten en het vertalen van ideeen naar een uiteindelijk product.
Ook heb ik verbeterde kennis van Wordpress. Ik heb wel gemerkt dat in het opzicht van 
webdesign ze in de VS meer van drukkere websites houden dan van de “clean-look” 
waar we hier van houden.
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DANKWOORD

NL-
Na een goede periode van 16 weken is het zover. Het was een periode waarin ik veel heb 
geleerd, op het gebied van design en over mezelf. 

Ik wil graag mijn collega’s van IGreen Marketing bedanken voor de fijne samenwerking. 
Ze hebben mij veel geleerd en daar ook de tijd voor genomen. Ik hoefde nooit bang te 
zijn om iets te vragen. Vooral wil ik James bedanken die het geduld had om mijn 
ongeorganiseerde persoonlijkheid toch wat recht wist te trekken. 

Bedankt iedereen voor deze geweldige tijd!

Megan Diaz

Etten-Leur, 1 februari 2016.

EN-
After a great period of 16 weeks the end of my internship has come. In the time that i 
spent here I have learned a lot about design and about myself.

I would like to thank my colleague’s from IGreen Marketing for this great opportunity. 
You have taught me a lot and I am really happy you took the time for it. I never had to 
be afraid to ask any of you for help. I also would like to give my special thanks to James, 
who had the patience to help me organize my unorganized chain of thought.

Thanks you all for the awesome time!

Megan Diaz

Etten-Leur, February 1st 2016
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BRONVERMELDING

http://www.westbocadental.com/ 
http://asianfin.net/ 
http://maidforthat.previewmysites.com/ 
http://angelliftdental.com/ 
http://tmdpainclinic.sitepreviewdemo.com/ 
http://firstability.sitepreviewdemo.com/’
http://megandiaz.nl/
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BIJLAGE
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Barahona Construction
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Goldberg
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Asian Fin

WWW.ASIANFIN.NET
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TNT Firearms

www.tntfirearmsfl.com
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Angel Lift

www.angelliftdental.com
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Onix Mag
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Maid for that

www.maidforthat.previewmysites.com
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TMD Facial Pain Clinic

www.tmdpainclinic.sitepreviewdemo.com
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WEST BOCA DENTAL

www.westbocadental.com
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