
LAAT ONS EEN MAKE OVER VAN UW 
WEBSITE  MAKEN

EEN SLIMME SNELLE VEILIGE MULTI SCREENWEBSITE BOUWEN DIE PRESTEERT

DIE U WEBSITE HOGER PLAATST IN DE 
GOOGLE ZOEKMACHINES  



WIJ LEVEREN

• Complete Website Bouw en Optimalisatie Service voor MKB

• Expertise bouwen van Multi Functionele VEILIGE Websites 

• Gebruik maken van groeiende belangrijkheid van multi-screen websites

• Ingebouwde Google Zoekmachine Optimalisatie SEO

•    'Responsieve Design‘   Desktop Smartphone of Tablet

•     Snel Super Veilige Webbouwer Server Platform

• Kosten besparend zelf bouwen of ons een raamwerk laten maken

• Gebouwd met oog op veiligheid tegen Hackers

• Veel ontevreden WordPress gebruikers stappen over naar ons system 

• SEO zoekmachine optimalisatie en consultatie



Wist u dat uit een onderzoek van dit jaar blijkt dat 
ongeveer de helft van de websites in het MKB niet 
aan de laatste Google eisen voldoet.

Wat is het probleem? Google heeft besloten om altijd voorrang te geven aan moderne recent gebouwde websites en heeft 
nieuwe beoordelings criteria ingesteld voor wat ze “relevant” vinden bij zoekwoorden.

Daarvoor ook een redenen voor Google om websites van vóór 2013 omlaag te zetten o.a voor:
• Verouderde techniek

• Niet (goed) geschikt voor mobiel of tablet

• Geen beveiligde verbinding (SSL certificaat)

• Teksten zijn niet (meer) “zoekmachine vriendelijk”

NJ-Webmarketing heeft daar een oplossing daarvoor geregeld.

De unieke deal met ons:

• Een complete moderne naar de laatste Google standaards website voor u gebouwd, inclusief teksten en foto’s 

• We kunnen v.a. slechts 248 euro een website bouwen met 2 pagina’s!

• Inclusief eerste jaar hosting en gebruik van ons super veilige en snelle platform.

• Onze server draait in cloud een Amazon omgeving en waarborgt de hoogste veiligheid, kwaliteit en up-time

• Ieder etmaal automatische backups

• Ingebouwde software tegen hackers

• Ons systeem wordt wereldwijd door meer dan 6 miljoen websites gebruikt



TEVENS MAKEN WIJ VRIJBLIJVEND 
CONSEPT WEBSITES 

Om tijd en geld te besparen en tot een duidelijke taakomschrijving en lay-out van een opdracht 

te komen is het mogelijk dat ik van een bestaande website op het internet een website concept 

voorstel maak in uw eigen [huis] stijl.

Ik kan een compleet pakket aanbieden voor het maken van een conversie generende website 

die onder eigen beheer te managen is. Onze websites zijn ingericht met SEO zoekmachine 

optimalisatie trefwoorden en tools om campagnes bij te sturen . 

In ons portaal is Ecwid e-commerce webwinkel bouwer geïntegreerd waarmee wereldwijd ruim 

98 miljoen webshops aangesloten zijn. Tevens is mijn systeem compatible met WordPress. 



MAAR WIJ GAAN NOG VEEL VERDER

INGEBOUWDE EXTRA’S TE LEVEREN DIE PROSPECT  KLANTEN GENEREREN

Onze multi-screen websites zijn uniek. Wij bouwen extra gereedschappen in

die aan de specifieke behoeften van uw bedrijf en klanten voldoen.

Hier zijn slechts een paar voorbeelden.

CLICK-TO-CALL
Kunnen uw klanten contact u 
op te nemen met slechts een 
druk op de knop

KAARTEN
Zorgt ervoor dat uw klanten 
altijd in staat zijn om hun weg 
naar u  te vinden

YELP REVIEWS
Wekt vertrouwen in uw bedrijf 
en verzekert klanten dat je de 
juiste keuze bent

KORTING BONNEN
Plaatst uw meest verleidelijke 
deal vooraan in het midden op 
uw website



v

Wij leveren maatgemaakte ERVARING 

PER DEVICE APPARAAT
Verschillende apparaten betekent per klant verschillende behoeften. 
Wanneer bezoekers uw website bezoeken met een mobiel apparaat of een 
tablet, zien zij niet noodzakelijkerwijs allemaal dezelfde informatie die op uw 
desktop computer te zien is.

Dia show voor tablet 
gebruikers

A Click om de bellen
knop voor mobiele
gebruikers

Volledig navigatie scherm
voor desktop gebruikers



HEFBOOM EFFECT

= DYNAMIC CONTENT
IEDERE WEBSITE BEZOEKER WILLEN EEN PERSOONLIJKE 
ERVARING EN WIJ LEVEREN DAT.

Met behulp van technologie die traditioneel is gereserveerd voor HIGH-TECH 
bedrijven als Amazon, kunnen wij aangepaste bezoekers ervaring in uw 

website verwerken waardoor uw prospect klanten u op basis van hun fysieke 
locatie, tijdstip van de dag, het aantal eerdere bezoeken aan uw site kunnen 

vinden.

Eerste Keer Bezoekers

Krijgen een welkomst bericht of  
video

NA SLUITINGS TIJD

Vraag uw bezoekers een bericht
achter te laten



DE WEBWINKEL OPTIE

In ons portaal is Ecwid e-commerce webwinkel bouwer geïntegreerd 
waarmee wereldwijd ruim 98 miljoen webshops aangesloten zijn. 

Afhankelijk van uw behoeften kan uw webwinkel omvatten:

Voordeel Coupon akties

Genereer coupon codes voor 
een bepaald product, voor 
klanten in te wisselen bij de 
kassa.

30+ BETAAL METHODEN

Klanten kunnen betalen met 
behulp van veilige, vertrouwde 
payment providers zoals iDEAL
PayPal, Stripe, Authorize.net en 
nog veel meer.

E- GOEDEREN

Aanbieden digitale goederen 
kopen en downloaden (a. Video 
en audio-bestanden, 
afbeeldingen, documenten, 
enz.).

EN ZOVEEL MEER…..



WELKE KANT WILT U GAAN?

Of bij het 
oude blijven

Creëren van 
een 

responsieve 
website?



GO MULTI-SCREEN:

73% van de website bezoekers 
prefereren een website die 
mobile geschikt is

Sneller laad

Maakt volledig gebruik van
de 4.4 uren vrije tijd
tijd die klanten elke dag doorbrengen aan 
verschillende schermen

RESUTATEN BEPALEN SUCCES
Je krijgt maar één kans om een eerste indruk te maken. Een MULTI 
ACTIEVE RESPONSIEVE website zorgt ervoor dat uw website, ongeacht 
welk apparaat uw klanten gebruiken om uw site te bekijken als BESTE te 
voorschijn komt.

BLIJF BIJ HET OUDE

61% van de bezoekers zal een 
niet mobiel-vriendelijke 
verlaten
40% van de consumenten zal
afzien van een webpagina die
Langer dan 3 seconden
laadt

KISSmetrics
Google 2013



KLAAR VOOR DE START?

www.nj-webmarketing.com

Email ons met uw

NAAM

Of bell ons op 0626308680

Of mail ons….info@nj-webmarketing.com


