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Graphic Design

Hallo
Mijn naam is Michiel Wils, 
ik ben gepassioneerd door 
webdesign en zoek een sta-
geplaats waar ik kan bijleren 
en hierin verdiepen. Tijdens 
mijn studie ben ik begon-
nen als student-zelfstandige 
om kennis te maken met de 
werkwereld. Hierdoor heb 
ik al ervaring in het omgaan 
met klanten. Ik ben leergie-
rig en zoek altijd naar ma-
nieren om mijn skills te ver-
beteren.

Hello
My name is Michiel Wils, I 
am passionate about web 
design and am looking for 
an internship where I can 
learn and gain more in-
depth knowledge. During 
my studies I started as a 
student-entrepreneur to get 
acquainted with the world 
of work. Because of this I 
already have experience in 
dealing with clients. I am ea-
ger to learn and am always 
looking for ways to improve 
my skills. 

Bonjour
J e m’appelle Michiel Wils, 
je suis passionné par la web-
design et je cherche un sta-
ge où je puisse apprendre 
et acquérir des connaissan-
ces plus détaillées. Pendant 
mes études, j’ai commencé 
en tant qu’étudiant-entre-
preneur pour me familiariser 
avec le monde du travail. 
C’est pourquoi j’ai déjà de 
l’expérience dans les rela-
tions avec des clients. Je 
suis avide d’apprendre et je 
suis toujours à la recherche 
de moyens d’améliorer mes 
compétences.
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Curriculum vitae
Ervaring:

•     
Verantwoordelijke voor design en afwerking 

 
aanpassing huisstijl.

• 
 

Graphic design & webdevelopment

 

•  

•  

•  
Afgestudeerd boekhouden Informatica

•  

•  
 

•  
 

 
 

•  
 

• Engels 
 

• Frans 
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Curriculum vitae



Graphic  
Design
Pagina 5 tot 17 Pagina 18 tot 24

Pagina 25 tot 28

Fotoshop
Pagina 29 tot 33
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Graphic Design

Graphic 
Desgin 
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Pure ambacht, eenvoud in communicatie & 
duidelijkheid zijn de attributen voor deze 
rebrading. Voor deze opdracht heb ik een 

bereiken heb ik mij gebaseerd op de stijl Arts 
& Craft.
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Graphic Design



Portfolio 2020Pagina 7

Graphic Design



The map and the territory is een donker boek. 
De hoofdpersonage is een stervende oude 
man die naar Ierland reist om daar tot rust te 
komen. Het doel is in één blik de sfeer en de 
inhoud weer te geven.
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Poster  

Doordat de worden “ritme” en “dag” uitge-
sneden zijn kan je door de tekst het ritme van 
de dag volgen.
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Het ontwikkelen van een brand voor muziek 
Elixari waar geluk en blijdschap de grootste 
factor is.
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Als student-zelfstandige heb ik voor het merk Lilalou Biscuits een grote reeks aan adverten-
ties mogen maken. De doelgroep zijn ouders die hun kinderen gezonde tussendoortjes willen 
voorzien. Voor de campagne “Terug naar school” kozen we verschillende soorten adverten-
ties, waar enerzijds het product in het oog springt en anderzijds de start van het schooljaar.
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Poster  

Voor de actie “Kom op tegen pesten” heb ik 
een serie van posters ontworpen. Dit was om 
de actie onder de aandacht te brengen. 
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Graphic Design & fotoshop
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Desgin &  
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Online shop
-

bereiden op missie te gaan. Een clean design 
dat focust op gebruik van afbeeldingen om zo 
de bezoeker in de ervaring te gooien. Bezoek 
de website via: http://student.howest.be/mi-
chiel.wils/20162017/ma2/cru/ 

http://student.howest.be/michiel.wils/20162017/ma2/cru/
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Lilalou Biscuits is één van mijn eerste websites als student-zelfstandige. Het is een product 
website met als doelgroep ouders die hun kinderen een natuurlijke haver- & granenkoek vol 

Frans vinden. Bij de pagina “Waar te koop” kan je een custum Belgische map terug vinden 
met een lijst van alle winkels. 
Bezoek de website via: http://lilalou.be
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Sponsor 

merk dat skateboards verkoopt. Je kan hun 
sponsoren en zo interessante cadeaus krijgen. 
Design en development gewijs heb ik het for-
mulier zo gebruiksvriendelijk gecreëerd. 
 
Bezoek de website via: https://gdm-
gent-1819-nmd2.github.io/1819-crowdfun-
ding-gdm-1718-michwils/ 

https://gdmgent-1819-nmd2.github.io/1819-crowdfunding-gdm-1718-michwils/
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Een creatief redesign rond het merk Supersec.  

die samen één sterk geheel maken. De kleu-
ren zorgen voor een duidelijke communicatie 
over welke champion er wordt gesproken.
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Visual story
Een visuele uitleg hoe tequila gemaakt wordt. 
Door afbeeldigen te combineren heb ik het 
proces van begin tot het einde duidelijk ge-
communiceerd.



Fotoshop

Fotoshop
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Fotoshop

Konijn & haan
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Fotoshop
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Fotoshop
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Fotoshop
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