
Beheers deMULTI SCHERMEN WERELD



BELANGRIJKE PUNTEN
• Wat is een Multi-Schermen website?
• De groeiende belangrijkheid van Multi-Schermen websites
• Wat Google aanbeveelt
• What Google vereist
• Maak van je bezoekers terugkerende klanten
• Verstrek klantervaring
• Dynamische Inhoud
• Met een gewicht van jouw opties
• Ermee beginnen



WAT ZIJN MULTI-SCHERMEN WEBSITES
EEN Multi-schermen website is een website die is geoptimaliseerd 
voor desktop tablet en mobiel. Websites die gecodeerd zijn dat ze 

op desktop-tablet en smarphone "goed leesbaar" zijn



Ooit werd alleen-desktop website gebruikt
maar nu niet meer……

DESKTOP

TABLET

SMARTPHONE

Website-verkeer onderverdeeld:

Apparaten diversifiëren& WEBSITES 
MOETEN AANPASSEN

*E-commerce Monetate Quarterly report



VERSCHILLENDE
DEVICES 
BETEKENT NIET 
VERSCHILLENDE 
KLANTEN

90% gebruik van meerdere schermen 
achter elkaar om een taak in de tijd te 
volbrengen

De gemiddelde persoon gebruikt elke 
dag een combinatie van 3 
verschillende schermen
Smartphones zijn de meest 
voorkomende vertrek-punt voor online 
activiteiten

PC's / laptops zijn meestal een 
startpunt voor meer complexe 
activiteiten

Tabletten zijn meestal een startpunt 
om te winkelen en reisplanning

HubSpot 2012



EEN MULTI-SCHERMEN WEBSITE 
IS SEO ZOEKMACHINE-OPTIMALISATIE 

GOUD
Google heeft verklaard dat zij de voorkeur responsive webdesign vs aparte mobiele 
en desktop websites.

DE REDEN
Één URL maakt het 
makkelijker voor Google om 
een site voor relevante 
inhoud te zoeken.

DAAROM 
Scoren Responsieve websites 
over het algemeen veel hoger in 
de zoekresultaten.

HubSpot 2012



HET IS OOK VERPLICHT VOOR MOBIEL
Google heeft onlangs de manier veranderd waarop ze websites in mobiele zoekopdrachten 

rangschikken. ALLEEN wanneer jouw website Google ’s  Mobiel-vriendelijke TEST HAALT, zal het 
NIET-eens in de zoekopdrachten verschijnen.

60% van alle zoekopdrachten op internet worden nu op mobiele apparaten gedaan.

Small Business Trends 2014



WIJ GAAN VERDER DAN
RESPONSIVE

Met Zakelijke Toepassingen
Onze Multi-schermen websites zijn uniek. Wij bouwen “hoog presterende” 
websites die aan de specifieke behoeften van je bedrijf en de klanten 
voldoen.

Hier zijn slechts een paar voorbeelden.

CLICK-TO-CALL
Kunnen je klanten slechts met 
een druk op de knop contact 
opnemen 

KAARTEN
Zorgt ervoor dat je klanten 
altijd je makkelijk kunnen 
vinden

YELP REVIEWS
Wekt vertrouwen in je bedrijf 
en verzekert klanten dat je de 
juiste keuze bent om mee in 
zee te gaan

AANGEPASTE 
VOORDEEL COUPONS
Plaatst je meest verleidelijke deal 
vooraan in het midden op je website



v

Bied Aangepaste KlantervaringPER DEVICE
Verschillende apparaten betekent niet dat het daarmee aan de verschillende 
behoeften van klanten voorziet. Wanneer bezoekers jouw site bezoeken met 
mobiel of tablet, zij niet noodzakelijkerwijs over dezelfde informatie 
beschikken die op je desktop site vermeld staat .

Afbeelding Slider [beeld-show] 
voor tablet-gebruikers

A Click-om te Bellen knop
voor mobiele gebruikers

Volledige navigatiie uitsluitend
voor desktop gebruikers



Hefboomwerking
DYNAMISCHE INHOUD

Iedereen wil met een website unieke bezoeker ervaring creëren die wij kunnen 
bewerkstelligen..

Met behulp van technologie die normaal uitsluitend mogelijk was voor Grote 
bedrijven als Amazon, kunnen we het opzetten van een aangepaste 

ondervinding voor jouw klanten mogelijk maken op basis van hun fysieke 
locatie, tijdstip van de dag, het aantal eerdere bezoeken aan je website en 

nog veel meer.

EERSTE BEZOEKERS
Kunnen een welkomst video 

ontvangen
NA SLUITINGSTIJD

Vraagt bezoekers een boodschap
achter te laten



DE E-COMMERCE OPTIE
Naast het creëren van een website die klanten aanmoedigt om je visieke

winkel te bezoeken, kunnen wij ze het gemak geven om overal en waar dan 
ook te winkelen vanaf elk apparaat te.

Afhankelijk van je keuzes kan jouw winkel toegevoegde waarde leveren door :

COUPON CODES
Genereren van coupon codes 
voor een bepaald product of 
totale order voor klanten om te 
gebruiken bij de kassa.

30+ BETALINGS OPTIES
Klanten kunnen betalen met 
behulp van veilige vertrouwde 
betaal providers zoals iDeal
PayPal en nog veel meer.

E-PRODUCTEN
Aanbieden van digitale diensten 
zoals kopen en downloaden 
Video en audio-bestanden, 
afbeeldingen documenten, enz..

EN ZOVEEL MEER.



WELKE WEG KIES JIJ 
TEGAAN?

Te blijven
voortzetten
wat je nu doet

Maak een
responsieve

website?



DAAROM MULTI-SCREEN:
73% van de website bezoekers 
geven de voorkeur aan een
websisite die is 
geoptimaliseerd voor
mobiele bezoekers
Snellere laadtijden
maak optimaal gebruik van
de 4,4 uur vrije tijd 
die klanten elke dag
doorbrengen op
verschillende schermen

RESULTATEN
Je krijgt maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Een 
responsieve website zorgt ervoor dat je je beste beentje voorzet ongeacht 
welk device je klanten gebruiken om je site te bekijken.

BLIJF BIJ DE TIJD
61% van de website bezoekers 
zal afzien van een
websites die niet mobiel-
vriendelijk zijn ingericht
40% van de consumenten zal
afzien van een webpagina die
meer dan 3 seconden
duurt om op te laden

KISSmetrics
Google 



EEN LAATSTE REDEN
OM RESPONSIEVER TE WORDEN 

Het is de toekomst!
Onze multi-schermen websites worden gebouwd met behulp van een 

KADER dat zich aanpast aan alle typen apparaten. Dit betekent dat het niet 
uitmaakt wat type device wordt

gebruikt om je site te bekijken- je site zal altijd perfect worden weergegeven.



KLAAR VOOR DE START?

Of … de test zelf doen op 
www.nj-webmarketing.com

JOUW E-MAIL ADRES
NAAM

VRAAG
EMAIL NAAR: INFO@NJ-WEBMARKETING.COM


