OPZOEK NAAR EEN PARTNERSHIP? COME ON BOARD!

BROWSR
SHORT STORY
Dag in, dag uit zijn wij bezig met het aanmaken, onderhouden en optimaliseren
van websites, webwinkels en online campagnes voor onze klanten. Hierbij
zitten we regelmatig samen met onze klanten om de resultaten door te
spreken en om hun input te vragen.
Met behulp van heldere communicatie zorgen we ervoor dat onze klanten
weten wat we doen, wat er werkt, waar er verbetering mogelijk is en wat
we de komende maand gedaan gaat worden. De digitale wereld verandert
ongelooflijk snel, daarom scholen onze medewerkers zich ook op vaste en
regelmatige basis bij.
Dit met behulp van top experts en internationale workshops. Zo loop jij als
klant steeds voorop in de digitale wereld en heb je de beschikking over de
laatste kennis en kunde. Wij werken vanuit een passie voor groei en het
waarmaken van ondernemersdromen.
Uw succes is ons succes en daar werken wij alle dagen graag aan met een
grote glimlach. Come on board!

PROFESSIONELE
WEBSITES

Super service
Wij helpen je graag bij Browsr
Onze servicemedewerkers geven heldere uitleg, bouwen
prachtige goed werkende websites en geven antwoord
op al je vragen. Dát geeft vertrouwen en zekerheid wat
je zoekt in een partner waar je mee samenwerkt.

CORPORATE webshop: v.a. € 2195,Winst behalen door een perfect uitgevoerde webshop.
We gaan uitgebreid om tafel om samen na te denken over het doel van je website,
de doelgroep en de vormgeving van de webshop. Hieruit volgt het design van de
webwinkel en de paginastructuur. Op basis daarvan ontwikkelen we een volledig
op maat ontworpen webshop met uw unieke functionaliteiten en eigen uitstraling.
Tevens koppelen wij voor u de betaalsystemen aan uw website en testen wij alles
uitgebreid door. U kunt de bouw van uw website live volgen op onze ontwikkelserver.
OF HUUR NU VOOR SLECHTS 97.- per maand
*Op basis van minimaal 24 maanden, incl. onderhoud, hosting,
domeinnaam, SSL certificaat, helpdesk, nadien maandelijks opzegbaar.

MKB + website: v.a. € 1895,Jouw content met onze maatwerk vormgeving.
Een ambachtelijk op maat ontworpen website. Nadat jij je teksten, logo en huisstijl hebt
aangeleverd volgt er een uitgebreid design overleg met een van onze vormgevers.
Op basis van jouw wensen, de aangeleverde content én onze expertise ontwerpen we
een uniek eigen design voor jouw website.
OF HUUR NU VOOR SLECHTS 87.- per maand
*Op basis van minimaal 24 maanden, incl. onderhoud, hosting,
domeinnaam, SSL certificaat, helpdesk nadien maandelijks opzegbaar.

ALL-IN MKB website: € 1495,Complete website & snel online. Ideaal voor ZZP’ers & MKB’ers.
Ons ALL-IN MKB pakket is ideaal voor ondernemers die een professionele, op
resultaat gerichte website willen laten ontwikkelen tegen een scherp tarief. Doordat
we werken met flexibele GRID raamwerken en dynamische modules kunnen we vrijwel
alle soorten websites realiseren. Ideaal voor ZZP’ers en kleinere MKB bedrijven.
OF HUUR NU VOOR SLECHTS 67.- per maand
*Op basis van minimaal 24 maanden, incl. onderhoud, hosting,
domeinnaam, SSL certificaat, helpdesk,nadien maandelijks opzegbaar.
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ONLINE
MARKETING
Wil je meer relevante bezoekers op je website om ervoor te zorgen dat je website beter converteert? Onze
online marketing specialisten zitten voor je klaar. Elke dag zorgen we voor duizenden bezoekers voor onze
klanten die bij elkaar honderden conversies realiseren. We helpen je bij: Google Search Ads, Google
Remarketing en Zoekmachineoptimalisatie.

Google Search Ads
Uiteraard zijn pakketten op maat ook mogelijk.
Google Ads Basis:

€ 200,- per maand*

Google Ads Premium:

€ 350,- per maand*

Google Ads Custom:

€ 500,- per maand*

* Exclusief Google Ads (advertentie) tegoed.

Na
een
gedegen
vooronderzoek
stellen wij effectieve advertenties
en trefwoorden op zodat je boven
in de betaalde Google resultaten
staat wanneer mensen zoeken naar
jouw diensten/producten. We blijven
gedurende de looptijd optimaliseren
voor nog betere resultaten.

SEO pakketten
Voor een nog betere vindbaarheid.
SEO contentpakket:

€ 750,-

SEO abonnement: v.a.

€ 200,- per maand

Met onze zoekmachineoptimalisatie
pakketten verbeteren we de inhoud
van jouw website zodat je nog beter
gevonden
wordt
op
belangrijke
trefwoorden in de organische resultaten.
Uiteraard koppelen we alle Google
diensten zoals Google mijn Bedrijf,
Google Analytics en Search Console
voor 100% inzicht.

Webteksten
Krachtige en professionele teksten.
Pakket 5 pagina’s:
Pakket 10 pagina’s:
Pakket 15 pagina’s:

€ 445,€ 795,€ 995,-

De kracht van een website wordt
verkregen door een combinatie van een
duidelijke navigatie, een effectief design
én doelgerichte teksten. Wanneer je
teksten door ons laat schrijven zorgen
wij ervoor dat de pagina’s logisch zijn
ingedeeld en de teksten jouw bezoekers
enthousiast maken. Uiteraard houden
we rekening met SEO.
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VAN START

TOT FINISH
Hoe ziet het traject van start tot finish
van jouw droomwebsite er nu uit?
Op basis van onze ervaring zorgen we
ervoor na een éérste verkennend gesprek
dat jij weet wat je kan verwachten.
Elke stap die je binnen het traject
doorloopt wordt je ondersteund door één
van onze experts of projectmanagers.
Jij weet dan altijd waar je aan toe bent
en weet zo wat je als eindresultaat mag
verwachten.
Bekijk hieronder even kort de samengevatte
stappen van een gemiddeld traject:

1. ELKAAR LEREN KENNEN
Op deze manier komen we te weten wie
je bent, wat je wilt bereiken en hoe we
voor een optimale website kunnen zorgen,
specifiek afgestemd op jouw zaak.

2. SAMEN DOELSTELLINGEN BEPALEN
Hiermee neem je samen met één van onze
experts door wat nu het doel wordt van
de website en hoe we dat samen gaan
bereiken. Aan de hand van geleide vragen
gaan we samen nadenken over wat je nu
echt wilt. Er zijn zo veel mogelijkheden
waar je misschien nog niet aan gedacht
hebt? En zo hebben wij ook een leidraad
om een prachtig project op te leveren.

3. JOUW EIGEN PROJECTMANAGER
Je krijgt van ons zodra je klant wordt, een
projectmanager die je door de gehele
reis zal gidsen. Zo loop je nooit verloren
en weet je altijd wat er gebeurd en wie je
verder kan helpen en eventuele vragen
kan beantwoorden. De projectmanager zal
je verder informeren over aan te leveren
materialen om de zaken op te kunnen
starten.
4. UITWERKEN VAN JOUW HUISSTIJL
Het is belangrijk dat je website eenzelfde
verhaal vertelt dat samenloopt met de rest
van je communicatie. Alle elementen voor
de huisstijl zullen we samen doorspreken
en waar mogelijk samen implementeren in
de nieuwe website. U ontvangt van onze
designers een voorstel welke we gaan
gebruiken als blauwdruk voor uw website.
Zo weet u exact wat u mag verwachten.
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5. EERSTE VERSIE VAN DE NIEUWE
WEBSITE
Op basis van voorgaande informatie maken
wij een eerste versie van de website. Deze
zal voor +/- 60% in orde zijn. Dit maakt het
mogelijk om in het begin snel te schakelen
en nog aanpassingen door te voeren. Je
kunt de bouw van de website geheel zien
op onze ontwikkelserver. Hierdoor kunt u
nauwgezet het hele proces bijhouden en
waar nodig tijdig bijsturen.
6. TWEEDE VERSIE VAN ONS
GEZAMELIJKE PROJECT
Na de aanpassingen uit vorige revisie
ronde mag je nu een website verwachten
die +/- 90% in orde is.
7. FINALE VERSIE VAN UW
DROOMWEBSITE
Op basis van de tweede revisie ronde
hebben we ondertussen de puntjes op de
ï gezet. Gemiddeld is de website nu klaar
voor livegang.
8. TECHNISCHE OPTIMALISATIE
We gaan natuurlijk verder dan simpelweg
de website online te gooien. We zorgen
ervoor dat deze als een geoliede machine
draait en voegen hem indien gewenst toe
aan Google Webmaster Tools, Google
Analytics, en geven je graag advies omtrent
Google Mijn Bedrijf / Google Business en
andere zaken.

9. LANCERING VAN DE NIEUWE
WEBSITE
Nu is het tijd om je pareltje aan de
buitenwereld te tonen en trots terug
te blikken op de laatste weken. Als er
vragen zijn staan wij altijd telefonisch, via
email of whatsapp voor je klaar om je te
voorzien van advies en/of antwoorden en
we kijken altijd graag mee naar eventuele
zoekmachine optimalisatie en online
marketing als verdere vervolgstappen. Zo
kunnen we hopelijk samen een zeer lange
samenwerking aangaan waarbij wij uw
online partner worden.
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Hoe zorgen wij voor net die extra touch?
Je kan je website lanceren een beetje vergelijken met een formule 1 race. Het is niet omdat
je nu vooraan ligt dat je ook op kop blijft als je stopt met gas geven.

OPVOLGING ACHTERAF - ONDERHOUD
Een website creëren, stopt niet bij de ontwikkeling ervan. Ook na de lancering is het belangrijk
dat je website goed wordt onderhouden. Hiervoor bieden we een onderhoudspakket aan. Zo
voegen we nieuwe informatie aan jouw website toe of passen we zaken aan, telkens wanneer
jij dat nodig vindt of input aanlevert.
Ook beschermen wij je website tegen online cyberaanvallen en hackers om te voorkomen dat
deze je website aantasten. We nemen bovendien regelmatig een backup zodat
de inhoud en structuur van je website nooit verloren gaan.
HELPDESK & SUPPORT
Je kan bij ons steeds met al jouw vragen terecht op onze supportafdeling. Zij geven je
graag uitleg over verschillende onderwerpen en diensten. Bovendien kan je er ook diverse
handleidingen opvragen. Heb je een specifieke vraag? Stuur dan eenvoudig een mail naar je
projectmanager of info@browsr.nl met je naam, e-mail en bericht. Wij behandelen alle vragen
zo snel mogelijk, in volgorde van inzending.
SAMENWERKING MET BROWSR
We starten onze samenwerking met een verkennend gesprek. Nadien krijgt u uw eigen
projectmanager toegewezen en gaan onze designers voor u aan de slag. Samen stemmen we
de juiste functionaliteiten voor uw website af en bekijken we waar we gebruik kunnen maken
van standaard oplossingen en/of maatwerk. Na akkoord op het design plannen we de bouw
van uw website in. Are you ready?
EEN LEUKE VERRASSING OP HET EINDE VAN DE RIT - EXTRA TOUCH
Wij leveren graag net dat extraatje meer. We voldoen aan jouw verwachtingen en gewenste
resultaten, maar doen er liefst nog een schepje bovenop. Door telkens in te spelen op de
nieuwste technologieën slagen we erin om nog meer waarde voor jou te genereren. Ontdek
het zelf gaandeweg door ons in te schakelen voor jouw digitale groei.

ZIT JE NOG MET VRAGEN?
Dan helpen wij je met plezier verder.
Aarzel niet! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contacteer ons

Maak een afspraak

Eveline Van Der Boom
Kundige vakmensen die met je meedenken en met je bedrijf. Ze snappen hoe je bepaalde
zaken wilt hebben en regelen dat ook snel. Professioneel en vriendelijk. Reageren snel
bij vragen. Dit bedrijf is zeer aan te raden! Ik ben tevreden.

John Jongsma
Deze club weet wat je nodig hebt. Ze zijn snel, maken een mooie website voor je en
begeleiden je met alles zoals sociale media, de beste zoekwoorden enz. zodat je
gevonden wordt. Een aanrader!

BEKIJK HIER ONZE OVERIGE RECENSIES

BEKIJK HIER ONZE CASES

CONTACTEER ONS
Belgiëstraat 12
5171 PN Kaatsheuvel
04 16 85 82 88
info@browsr.nl

