EINDELIJK BETER
VINDBAAR OP INTERNET

WEBSITE BASIC
Ook in 2021 het
best beoordeeld in
Google & Trustoo.

Een waanzinnig
mooie website laten
maken:
Wij helpen jouw graag om succesvol te zijn.
Met een team van experts weten we wens
na wens te realiseren. Een goed
geoptimaliseerde en professionele website
kan jou als ondernemer net dat duwtje in de
rug geven dat nodig was om succesvol te
worden.

Onze
zekerheden
Binnen 2 weken online
Complete website in huisstijl
Goed vindbaar in Google
Makkelijk zelf te beheren
Altijd gratis support

Bel voor meer info:

0492-236 015

WEBSITE OFFERTE BASIC

GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN
De nieuwe website wordt op maat vormgegeven in een
van onze vele succesvolle responsive design structuren.
Deze structuren zijn het raamwerk van de website en
bepalen de algemene vlakverdeling van de website en
de posities van enkele vaste onderdelen, zoals: menu,
logo en header. Op onze voorbeeldpagina zie je de
mogelijkheden.

GEWELDIGE MOGELIJKHEDEN
De nieuwe website wordt op maat vormgegeven in een van onze
vele succesvolle responsive design structuren. Deze structuren zijn
het raamwerk van de website en bepalen de algemene
vlakverdeling van de website en de posities van enkele vaste
onderdelen zoals: menu, logo en header. Op onze voorbeeldpagina
zie je de mogelijkheden.

ZELF ALLES HEEL GEMAKKELIJK AANPASSEN
De nieuwe website wordt op maat vormgegeven in een van onze vele
succesvolle responsive design structuren. Deze structuren zijn het
raamwerk van de website en bepalen de algemene vlakverdeling van de
website en de posities van enkele vaste onderdelen zoals: menu, logo en
header. Op onze voorbeeldpagina zie je de mogelijkheden.
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BETROUWBARE SERVICE, CMS EN ONDERHOUD
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De website wordt voorzien van een krachtig service- en licentiepakket. Hiermee ben je
verzekerd van een stabiele website, goede beveiliging, automatische updates, dagelijkse backup’s en onbeperkte ondersteuning via telefoon en e-mail.

www.zazoutotaal.nl | info@zazoutotaal.nl

WEBSITE OFFERTE BASIC

ALL-IN WEBSITE LATEN MAKEN BASIS
Een professionele en zeer complete WordPress website.
Goed vindbaar in Google en voorzien van alle functies. En
alles makkelijk zelf aanpassen of uitbreiden

VEEL TEVREDEN ONDERNEMERS GINGEN JE VOOR
ZazouTotaal heeft al vele succesvolle websites ontwikkeld voor
Nederlandse en buitenlandse bedrijven. Wij vragen alle klanten een
reactie te geven over de samenwerking. Op onze website vind je een
greep uit deze reacties

ALL-IN BASIC WEBSITE VOOR SLECHTS € 899,Met ons Basis website pakket, beschik je over een zeer professionele
website geheel naar jouw wensen en huisstijl. Inclusief gemakkwlijk
WordPress CMS en diverse handige plug-ins. Kortom, een zeer
betaalbare Basis website.
Website binnen 2 tot 4 weken online
Ontwerp geheel naar jouw wensen
Handig WordPress CMS
5 pagina's gevuld
Diverse standaard plug-ins
Inclusief uitleg en handleiding
Voorzien van Yoast SEO plugin
Gratis stockfoto’s
Altijd gratis support
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Aangezien een website nooit online zichtbaar kan zijn zonder de juiste webhosting bieden wij jouw een ALL-IN
webhostingpakket inclusief een compleet technisch en veiligheidsonderhoudspakket aan voor slechts € 36,- per maand.
Omdat wij streven naar de beste kwaliteit is dit pakket een verplichte afname

www.zazoutotaal.nl | info@zazoutotaal.nl

WEBSITE OFFERTE BASIC

WEBSITES, WEBWINKELS & ONLINE
MARKETING
Websites laten maken of webwinkel laten maken? Bij
webdesign Helmond ben jij aan het juiste adres. Wij
kunnen ervoor zorgen dat jouw website straks in
zoekmachines als Google en Bing wel goed gevonden
worden. En dat jouw website wel nieuwe klanten op
gaat leveren. Bekijk hieronder waarmee wij jou zeker
verder kunnen helpen. Dus website laten maken, kom
naar Webdesign Helmond.

WEBHOSTING & ONDERHOUD
Laat de webhosting en onderhoud van je website aan ons over!Dankzij
onze zeer snelle webhosting van Savvii ben jij altijd verzekerd van een
zeer snelle website, daarnaast bieden wij voor een zeer aantrekkelijk
tarief het complete onderhoud van jouw website. Wij regelen alles
voor je, van e-mail tot SSL en van backups tot veiligheidsupdates en
dat alles voor slechts € 36,- p/m

LOGO & HUISSTIJL ONTWERP
Logo laten ontwerpen vanaf € 159,-Wil je een nieuw logo laten ontwerpen? Wil je
jouw huidige logo laten herontwerpen of digitaliseren? Wat je ook wilt, bij
ZazouTotaal bent je aan het juiste adres. Door de jaren heen hebben wij met ons
team vele logo’s mogen ontwerpen. Er is geen uitdaging te groot voor ons, wij
kunnen logo’s ontwerpen die aan eenieders smaak voldoen.

WEBSITE TEKSTEN SCHRIJVEN
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Webteksten laten schrijven door onze tekstschrijver websiteEen goede webtekst doet
meer dan alleen informatie geven over een onderwerp. Het doel van website teksten is
om bezoekers of lezers te overtuigen tot een gewenste actie zoals een bestelling,
contactaanvraag of een brochure downloaden.

www.zazoutotaal.nl | info@zazoutotaal.nl

WEBSITE OFFERTE BASIC

ZAZOUTOTAAL IS ER VOOR JOU
Heb je helemaal geen zin om zelf een WordPress website
te bouwen dan kun je het bouwen van jouw nieuwe
website gerust aan ons overlaten. Wij kunnen voor jouw
een professionele website maken die geweldig goed
aansluit bij jouw bedrijf, organisatie, vereniging, product
of dienst, en dat allemaal tegen zeer lage kosten.

WIJ ZETTEN ALTIJD DIE EXTRA STAP
Bij ons kun jij een geweldig mooie WordPress website
laten maken, en natuurlijk zorgen wij ervoor dat je
nieuwe website ook goed vindbaar zal zijn in Google,
Bing of andere zoekmachnies. Dankzij onze ruime
ervaring en kennis weten perfect hoe we dat moeten
doen. Uiteraard zorgen wij voor een klantvriendelijke
website ervaring voor uw bezoers zodat zij ook over
zullen gaan tot het plaatsen van een bestelling of het
aanvragen van een offerte.

JOUW WEBSITE IN 4 MAKKELIJKE STAPPEN
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Offerte ontvangen en goedkeuren.
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Teksten, afbeeldingen en logo
aanleveren.
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Wij gaan starten met de bouw van
jouw nieuwe website.
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Na goedkeuring website plaatsen
wij de website voor jouw online.

WAT KUNNEN WIJ NOG MEER VOOR JOU DOEN?
Website Optimalisatie
Zoekmachine Optimalisatie (SEO)
Google Adwords (SEA)
Social media campagnes
Re-Design bestaande website

Grafisch ontwerp
Workshops & Cursus webdesign
Voorkomen van Spam
Webhosting & Onderhoud
Technische website scan

Alle vernoemde tarieven in deze offerte zijn exclusief 21% btw

www.zazoutotaal.nl | info@zazoutotaal.nl

