All-in light pakket internet communicatie
•
•
•
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Wenst U Uw bedrijf meer bekend te maken via internet?
Wenst U meer klanten aan te trekken via internet?
Wenst U een eenvoudige manier om Uw klanten te informeren over nieuwe producten?
Wenst U het rendement van Uw marketing inspanningen te verhogen?
In deze tijd van digitale communicatie kan U zich als firma niet permitteren om aan de kant
te staan. Het gebruik van internet als communicatie en promotie medium is gewoon niet
meer weg te denken uit de hedendaagse bedrijfsvoering. Communicatie en informatie
verspreiding via internet zorgt voor nieuwe klanten en verhoogt de klantenbinding.
Het hebben van een eigen website speelt hierbij een cruciale rol. Dit is echter niet
voldoende. In een tijdperk van informatie overlast is het belangrijk dat Uw website
gemakkelijk gevonden wordt. Daarenboven moet Uw website voldoende nuttige informatie
op een overzichtelijke manier bevatten om bezoekers op Uw website te houden.

• Heeft U nog geen website?
• Wens U enkel een kleine eerste stap te zetten om de eerste internet marketing ervaring op te
doen?
Om deze behoeften te vervullen, heeft CaSEM voor U het “All-in light pakket internet
communicatie” ontwikkeld. Dit pakket is gericht op klanten die een eerste aanwezigheid
met een web bladzijde op internet willen hebben en de volledige administratie van
webhosting, domeinnaam en email adressen wensen uit te besteden.
Dit light pakket internet communicatie zorgt voor de eerste aanwezigheid op internet van
Uw bedrijf. Door gebruik te maken van een standaard sjabloon zorgen wij dat de belangrijke
informatie van Uw bedrijf in een overzichtelijke bladzijde op internet komt. Daarbij krijgt U
Uw eigen email adres op Uw eigen domeinnaam wat zorgt voor een professionele uitstraling
van Uw bedrijf.
Uw voordelen:
• Uw firma wordt op een professionele manier zichtbaar op het internet met eigen domein
naam en web bladzijde.
• Door dit traject krijgt U Uw eerste ervaring met internet marketing aan een minimale
kost.
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Inhoud van het All-in light pakket internet communicatie
Omvat:
• Ontwerp en online plaatsen van een web bladzijde volgens een vooraf bepaalde lay-out.
De lay-out heeft een eenvoudige navigatie mogelijkheid en zal typisch bedrijfsinformatie,
contactgegevens, product aanbod en kenmerken weergeven.
• Registreren van Uw domeinnaam, aanmaak van email adressen.
• 1 jaar abonnement voor website ruimte bij een internet dienst verschaffer.
• 1 jaar onderhoud, met SEO en kleine aanpassingen aan inhoud.
Werkwijze/condities:
• CaSEM bezorgt U een voorbeeld van een web bladzijde volgens een vooraf bepaalde layout. Daarop zijn de typische velden te zien waar Uw informatie kan komen.
• U bezorgt uw teksten, foto’s en andere nuttige informatie voor opbouw van Uw web
bladzijde aan CaSEM.
• CaSEM zal op basis van deze informatie de lay-out van Uw web bladzijde opmaken.
• CaSEM zal U een link bezorgen naar Uw prototype web bladzijde. Deze prototype web
bladzijde kan U evalueren en de correcties/aanvullingen aan CaSEM doorgeven. In het
pakket is 1 correctie ronde inbegrepen.
• CaSEM zorgt voor het boeken van Uw website ruimte bij een internet dienst verschaffer.
Ook worden email adressen aangemaakt op naam van Uw domein. De domeinnaam
wordt Uw eigendom.
• De door U goedgekeurde web bladzijde wordt online geplaatst.
Optionele diensten na oplevering:
• Jaarlijks verlenging van het abonnement voor domeinnaam en webruimte. (eerste jaar
inbegrepen in het light pakket)
• Aanpassingen aan teksten op basis van een door de klant toegeleverde tekst.
Prijs:
• Op eenvoudige aanvraag via info@casem.be.

Deze informatie wordt verstrekt zonder verbintenis.
We behouden het recht om op ieder moment aanpassingen te maken.
Datum van publicatie: 1/5/2014.
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