
Shauni Nicque
F R E E L A N C E  M A R K E T E E R  &cre�ive designer

Levensgenieter, optimist en creatieve denker en doener. Aangenaam, mijn naam is 
Shauni en ik heb alles in huis om je bedrijf te doen groeien! Met reeds enkele jaren 
ervaring langs zowel de opdrachtgevers kant als als freelancer, bied ik een totaal-
pakket aan van offline en online marketing diensten en design diensten. Ik ben een 
creatieve duizendpoot die zich constant blijft ontwikkelen en de vaardigheden blijft 
aanscherpen. Ik denk met een kritische ingesteldheid met je mee, durf dingen in 
vraag te stellen om ze nadien te optimaliseren en ben er altijd van overtuigd dat het 

beter kan! 

Mijn freelance werk is mijn nevenactiviteit, als hoofdberoep ben ik digital marketeer. 
Het is dan ook mijn passie om andere gepassioneerde ondernemers te helpen hun 
bedrijf naar ‘de next level te tillen’. Mijn marketing- en design-diensten worden op 
maat van de klant vastgelegd en in samenspraak beslissen we het aantal werkuren. 

Zo werken we samen aan een gemeenschappelijk doel: jouw succes! 

Wens je meer informatie of heb je een project dat je wenst te bespreken? 
Contacteer me gerust! 

 

www.unicque.be



cre�ive designer

G� in tou�!

E E N  G R E E P  U I T  M I J N  E R V A R I N G

Fulltime Digital Marketeer voor AluK België en Nederland

Freelance social media marketeer voor Immo & Cie Vastgoed

Freelance marketeer voor diverse opdrachtgevers

Freelance Creative designer voor diverse opdrachtgevers

Fulltime Marketeer voor Volvo Van Kasteren    

Specialisaties & contact

  WEBSITE DESIGN & BEHEER  - E-MAILMARKETING - SOCIAL MEDIA MANAGEMENT -  GOOGLE ADS - 
DISPLAY ADS - MARKETINGSTRATEGIE - EVENT ORGANISATIE - BROCHURE OPMAAK - POS OPMAAK - 

PRINT ADVERTENTIES - CONTENT CREATIE - COPYWRITING
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Shauninicque@hotmail.com
www.unicque.be
04 96 36 66 66

BE 0748.704.990

Contact


