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Profi-web ontwerpt meer dan alleen je website!

Visie:
Profi-web laat het web voor jou werken.
Met een persoonlijke band, waarbij service en vakkennis hoog in het vaandel staan, helpen wij organisaties te ontzorgen op het gebied van ict.

Diverse marketingtools worden standaard in overleg aan je website toegevoegd.
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Krachtig ontwerp
Profi-web verzorgt voor zijn klanten een op maat gemaakt en krachtig ontwerp.
Al deze ontwerpen zijn geschikt voor de computer, tv, tablet en telefoon.
De website past zich automatisch aan het apparaat waarop je de site opent.
Dit wordt ook wel een responsive website genoemd.
Wanneer een website een ‘krachtig ontwerp’ heeft, blijven meer bezoekers op de site.
Wist je dat 85 procent van website-bezoeken via de telefoon komen?
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Contactformulieren
Bezoekers van je website kunnen via het formulier een bericht achterlaten, zodat je een e-mail krijgt met een vraag
over je product of dienst.
Voor je producten of diensten kunnen aparte formulieren gemaakt worden.
Een Bel-mij-terug-formulier

Mensen laten op de website een bericht achter met hun naam en/of telefoonnummer, zodat je ze snel kunt
terugbellen.

Whatsapp
Er is een koppeling te maken via de website en je Whatsapp-account.
Een bezoeker van je website kan bijvoorbeeld een bericht achterlaten, dat je vervolgens via whatsapp binnen krijgt.
Op deze manier heb je korte lijnen met de websitebezoeker.
Ook is het mogelijk om aan Whatsapp de openingstijden van je bedrijf te verwerken. Bezoekers die buiten
openingstijden een bericht plaatsen, ontvangen een automatische melding dat ze op een later tijdstip antwoord
kunnen terugverwachten.
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Google
Navigatie via Google Maps
Wanneer je bedrijf op een smartphone wordt gezocht, kun je de meteen de navigatie laten starten. Dit gebeurt
dankzij een koppeling in de site. Wanneer de bezoeker op het adres klikt in de plattegrond van de website, start
automatisch Google Maps op. Zo rijdt de websitebezoeker probleemloos naar je bedrijf toe.

Bedrijfsinformatie in Google Maps
Bedrijfsgegevens kunnen in Google worden opgenomen. Google weet dan waar je bent gevestigd en bijvoorbeeld
wat de openingstijden zijn.

SEO-tool
Goed gevonden worden in Google?
Deze SEO-tool helpt je met ‘krachtiger teksten’. Teksten die zorgen dat je gevonden wordt waarop je gevonden wilt
worden.
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Nieuwsbrief sturen
Profi-web heeft een applicatie voor nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven kun je ‘gepersonaliseerd’ versturen.
Abonnees spreek je persoonlijk aan. Dit blijkt gunstig uit te werken op het aantal lezers en op het leesgedrag. Prettig
is dat je beschikt over de statistieken ‘erachter’, zoals wie deze nieuwsbrief heeft gelezen.

Mailcampagne
Je kunt ervoor kiezen meerdere nieuwsbrieven ‘klaar te zetten’ en deze op een vastgesteld moment te versturen.
Op die manier kun je een mailcampgne voorbereiden.

Koppeling social media
Facebook




Wanneer je een nieuwsbericht op de website plaatst, kun je dit automatisch op je Facebook laten posten.
Een bezoeker kan op de website je Facebook-pagina liken.
Bezoekers kunnen je websitebericht delen op hun persoonlijke pagina.
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Twitter



Laatste berichten op je website laten zien
Je websitebericht op je Twitter-account tonen

LinkedIn
Ook via LinkedIn kun je je websiteberichten automatisch laten plaatsten.

Webshop en online betalingen
Profi-web maakt webshops op maat. Via webshops van Profi-web kun je producten in variaties aanbieden. Denk
hierbij aan verschillende maten, types of kleuren. Je kunt op het scherm meteen producten laten zien die met de
bestelling te maken hebben (cross selling): wie een camera koopt, is misschien ook geïnteresseerd in lenzen.
Ook kun je recensies van een product tonen en kunnen klanten de producten zelf beoordelen. Je krijgt een
beoordeling altijd eerst te zien; je beslist zelf of de tekst op de site komt.
De webshop biedt diverse betalingsmogelijkheden aan, zoals Ideal, Paypal en automatische afschrijving.

Mobiele app
Via de mobiele app in het pakket kun je eenvoudig een nieuwsbericht op je website te plaatsen.
Even snel een foto maken met je telefoon en met een stukje tekst op de site zetten.
Je kunt overal en op elk tijdstip kijken wie de nieuwsbrief heeft gelezen of kijken hoeveel bezoekers de site vandaag
heeft gehad.

Scherp product
Profi-web is een compleet, scherp en professioneel product. Bij Profi-web krijg je het ontwerp gratis.
Je profiteert van




een professionele website die geschikt is voor mobiele telefoon, tablet, tv en computer.
een scherp abonnementstarief.
updates en steeds weer nieuwe tools voor je site.
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