
SABRINA KNOBBE

PORTFOLIO
DIGITAL DESIGNER



2 3

.INTRODUCTION. .INDEX.

Hi! Ik ben Sabrina Knobbe

Een digital designer met passie voor marketing. Waarom spreekt een 
ontwerp, website of huisstijl nou zo aan en waarom werkt die ene campagne 
nou zo goed? Dat soort vragen word ik enthousiast van en denk ik graag over 
na! Naast mijn passie voor het creëren van mooie ontwerpen, maak ik graag 
illustraties in Photoshop en met offline media zoals waterverf.

Ik teken als sinds ik klein was en een potlood kon vasthouden. Programma’s 
zoals Photoshop en Illustrator heb ik mezelf geleerd en ik ben constant op 
zoek naar nieuwe elementen die ik kan verwerken in mijn creaties. Dingen 
die me inspireren zijn o.a. muziek en de natuur om me heen.

Naast dat ik het tof vind om zelf dingen te maken, kijk ik ook graag naar hoe 
anderen dingen aanpakken en hoe ik hier van kan leren. Mijn ervaring en 
technieken deel ik ook graag weer met anderen, bijvoorbeeld door middel 
van filmpjes en tutorials te maken op YouTube. Zo kunnen beginnend 
tekenaars weer leren van mij!

.4. MARKETING PROJECTS 
- INTERACTIVE PLAYSYSTEMS

- LOVE2BEMAMA.COM

.6. PRODUCT DESIGNS
- INTENTS FESTIVAL

- AIRLAND

.8. GRAPHIC DESIGNS
- LOGO DESIGN

- MERCH

.10. ILLUSTRATIONS
- DIGITAL

.14. ILLUSTRATIONS
- TRADITIONAL
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.MARKETING PROJECTS. .INTERACTIVE PLAYSYSTEMS.
-PRODUCT LAUNCH PROJECT-

.LOVE2BEMAMA.COM.
-CAMPAIGN MANAGER-

“Good marketing makes the company look smart. Great marketing makes the 
customer feel smart”. - Joe Chernov. 

Marketing is ontzettend belangrijk voor je bedrijf. Want je product kan nóg 
zo goed zijn, als je potentiële klanten niet weten dat het bestaat, verkoop je 
het ook niet. Dus hoe breng je je product aan de man? 

Ik heb meegewerkt aan uiteenlopende marketing projecten en ik denk graag 
mee om unieke en creatieve manieren te verzinnen om je bedrijf en product 
in beeld te krijgen. 
Tegenwoordig is social media niet meer weg te denken in de reclamewereld 
en het is dan ook een ontzettend goed middel om in te zetten als bedrijf. 
Zonder Facebook, Instagram en YouTube doe je eigenlijk niet meer mee. 
Zichtbaarheid, betrokkenheid en interactie zijn sleutelwoorden in de (online) 
marketingwereld en meer en meer bedrijven beginnen te ondervinden hoe 
je advertenties op social media inzet om zo meer omzet te genereren. 

Naast dat marketing en online marketing essentieel zijn voor een bedrijf, 
vind ik het ook nog eens ontzettend leuk om me hier in te verdiepen en te 
kijken hoe het nog beter kan.

Voor de lancering van dit interactieve spel heb ik o.a. mee-
gewerkt aan een Facebook lanceringscampagne. Dit hebben 
we onder meer gedaan door een ‘countdown’ strategie in 
te zetten met sneak previews om zo de volgers en klanten 
steeds nieuwsgieriger te maken. Na de lancering hebben we 
hiermee ook vol ingezet op Facebook ads en Youtube filmpjes 
wat zorgde voor veel interactie en een enthousiast publiek.

Love2BeMama.com is een populaire mama-blogger en 
daarmee ook een ‘influencer’. Voor deze blog heb ik onder 
meer blogs mogen schrijven als ‘ghost writer’ en bedacht ik 
leuke acties waar op ingespeeld kon worden. Ook legde ik de 
contacten tussen bedrijf en de influencer om zo tot leuke 
samenwerkingen te komen.
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.PRODUCT DESIGNS. .INTENTS FESTIVAL.
-MAINSTAGE HELMET DESIGN-

.AIRLAND.
-THE BIGGEST INFLATABLE BOUNCY CASTLE IN THE WORLD-

Bij JB-Inflatables ben ik begonnen als product ontwerper en hier heb ik mij, 
het gros van de bijna zes jaar die ik er gewerkt heb, ook voornamelijk mee 
bezig gehouden. 

De meest uiteenlopende aanvragen van klanten heb ik behandeld en dit 
leidde altijd tot meest fantastische inflatables. Je kunt het je zo gek niet 
bedenken, van glijbanen van 15 meter hoog, helemaal op maat, tot complete 
springparken met hun eigen unieke thema’s. 

Doordat dit altijd maatwerk aanvragen waren, vroeg dat altijd om grote 
betrokkenheid van mij als ontwerper bij het proces. Ik werkte nauw samen 
met de klant, mijn team van ontwerpers en onze verkoopafdeling om te 
zorgen dat de inflatable geheel naar wens was en hierbij waren dingen zoals 
afmetingen, kleur, veiligheid en technische elementen erg belangrijk. De 
programma’s die ik hiervoor gebruikte waren o.a. Sketchup Pro en het Adobe 
pakket. 

Met name de projecten met een grote tijdsdruk, o.a. voor grote festivals, 
vroegen om net dat beetje extra aandacht en betrokkenheid wat altijd super 
gewaardeerd werd door de klant. 

Deze inflatable helm die we voor Intents Festival hebben ge-
maakt en ontworpen is een enorme eyecatcher van meer dan 
8 meter hoog. Het was een project met hoge tijdsdruk. Door 
de texturen en de verschillende segmenten van dit object 
was dit een uitdagend project, welke ontzettend goed uit de 
verf is gekomen. Hiervoor heb ik het ontwerp incl. print layout 
gemaakt voor de textuur. Ook was ik nauw betrokken bij de 
logistieke planning van dit project.

Airland is een enorm project en bestaat uit 34 units die 
gecombineerd zijn tot een gigantisch springkussen. Het heeft 
7 verschillende thema’s en een oppervlakte van 1800 
vierkante meter. Met deze klant heb ik nauw samengewerkt 
om dit grote project te ontwerpen en de verschillende 
thema’s incl. illustraties tot leven te brengen! 
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.GRAPHIC DESIGNS. .LOGO DESIGN. .MERCH.

Op grafisch gebied heb ik ontzettend veel ervaring. Tijdens mijn stage bij een 
reclamebureau is de liefde voor logo’s ontwerpen geboren en dit heeft jaren 
later ook bijgedragen aan de start van mijn eigen bedrijf; Dragonfly Creations.

Als ZZP’er werk ik aan logo design, folders ontwerpen en allerlei andere 
verschillende reclameobjecten. Ik heb oog voor detail en ik houd van strakke 
designs zonder poespas. Adobe Illustrator en Adobe InDesign hebben dan 
ook geen geheimen voor mij en ik werk erg graag met deze programma’s. 

Ook heb ik een Etsy webshop waar ik mijn zelfgemaakte stickers, illustraties, 
speldjes en kaarten verkoop. Een erg leuke hobby waar ik superveel plezier 
aan beleef! Heel tof hoe mensen over de hele wereld mijn creaties bestellen.

Maar uiteraard leent Adobe Illustrator zich er ook uitstekend voor om andere 
dingen te ontwerpen naast logo’s. Zo heb ik recent een albumhoes mogen 
ontwerpen voor de grunge / rock band ‘Mother Hoodoo’. Het is een totempaal 
van de muziekinstrumenten die de bandleden gebruiken. De naam van de 
band is verwerkt in de schaduw van de totem. 
Dit ontwerp is hiernaast afgebeeld. 
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.ILLUSTRATIONS.

Als ZZP’er maak ik veel illustraties voor voornamelijk internationale klanten. 
Bijvoorbeeld voor bedrijven die games en apps produceren. Die hebben illus-
traties nodig voor achtergronden, beginschermen en andere elementen. Deze 
maak ik in programma’s zoals Photoshop en Procreate.

Mijn klanten weten me te vinden via Instagram, DeviantArt, YouTube en mijn 
eigen website. Op deze platforms ben ik erg actief en ook betrokken in de 
teken- en illustreer community. 

Ik experimenteer graag met nieuwe dingen en ik daag mezelf uit om steeds 
met interessantere ideëen en composities te komen. Of ik gebruik een nieuw 
kleurenpalet of een nieuwe techniek die ik heb gezien in een YouTube tutorial. 
Zo houd ik mezelf scherp en verbeter ik mezelf constant. 

Ook ben ik een fan van games en fantasy en de inspiratie die ik daar uit haal, 
uit ik graag in mijn tekeningen en illustraties. Ik heb een unieke stijl met kleur-
rijke en gedetailleerde achtergronden. Met elke tekening heb ik een verhaal in 
gedachten en dat onderscheidt mijn stijl van anderen.
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www.dragonflycreations.nl


