U bent erg goed in haarverzorging, wij zijn erg goed in het maken van
websites. Wij willen er graag voor zorgen dat u goed vertegenwoordigd
bent op het Internet en dat klanten u snel weten te vinden. Zodra ze u
gevonden hebben wilt u natuurlijk laten zien dat u erg goed bent in uw
werk. Wilt u gemakkelijk foto’s van uw salon en uw werk laten zien of
potentiële klanten op de hoogte brengen van speciale acties of
exclusieve producten? Ook kunnen wij uw bereikbaarheid vergroten door
het mogelijk te maken dat klanten online een afspraak maken.

Eerste 3 maanden gratis
Introductiekorting: € 100,Speciaal voor kappers
Gratis advertentie campagne
op Google met € 50,- tegoed
Bekijk deze aanbieding ook op:
www.ontdekcms.nl/kapper

Speciaal voor u als kapper hebben we een voorbeeld website ontwikkeld
die u een beeld geeft van de mogelijkheden. Wij verwerken uw huisstijl in
het ontwerp zodat u een unieke, stijlvolle website krijgt. Maar u hoeft ons
niet op ons woord te geloven: U kunt het met uw eigen ogen zien. Op
www.ontdekcms.nl/kapper vindt u een demonstratie.
Als u voor 1 juli 2011 besluit uw website door Creative Internet
Development te laten ontwikkelen bieden wij u een eenmalige
introductiekorting aan van € 100,-. U betaalt dan geen € 699,- maar
slechts € 599,- voor een website met een uniek design die volledig op uw
wensen aansluit. Daarnaast besteden wij voldoende tijd aan het
optimaliseren van uw website zodat deze zo hoog mogelijk in Google
komt te staan.
Nadat wij uw website tot in de puntjes verzorgd hebben betaalt u
maandelijks een bedrag. De eerste 3 maanden krijgt u van ons cadeau!
Daarna betaalt u slechts 15 euro per maand om gebruik te blijven maken
van onze diensten. Daarvoor krijgt u:
Domeinregistratie van een .nl domeinnaam naar keuze.
Hosting en dataverkeer.
Wekelijks bezoekersstatistieken in uw mailbox.
Wij controleren elke 15 minuten of uw website bereikbaar is.
24/7 toegang tot ons gebruiksvriendelijke CMS.
Met ruim 10 jaar ervaring is Creative Internet Development een
betrouwbare partner. Ons doel is om het u gemakkelijk te maken. Wij
zijn namelijk van mening dat het actueel houden van uw website niet als
een last gezien moet worden. Het moet iets zijn dat u snel kunt doen, op
elk gewenst moment en vanaf iedere locatie.
Ik hoop uw interesse te hebben gewekt en kom graag een kop koffie bij u
drinken om de mogelijkheden te bespreken. Nodigt u mij uit?
Met vriendelijke groet,

T: 036 – 750 8243
E: jasper@creativeid.nl
W: www.ontdekcms.nl

Uniek design
Wij maken een uniek ontwerp
dat aansluit op uw huisstijl.
Altijd een actuele website
Met het content management
systeem kunt u 24 uur per dag
nieuwe aanbiedingen toevoegen,
prijzen of teksten wijzingen.
Meer bezoekers
Wij optimaliseren uw website
zodat u zo hoog mogelijk in
Google terecht komt.
Online afspraken maken
Via het handige online formulier
kunnen bezoekers aangeven dat
zij een afspraak willen maken.
Altijd online
Wij controleren elke 15 minuten
of uw website bereikbaar is.
Uitbreidbaar
Er zijn diverse uitbreidingen
mogelijk zoals onze nieuwsbrief
module.
Bezoekersstatistieken
U ontvangt wekelijks per e-mail
een overzicht van de bezoekers
zodat u altijd weet wat er speelt.

