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FreshOnline - Jouw website, snel online
Snel online met een professionele website? Dat kan met FreshOnline het concept waarbij we je helemaal
ontzorgen en je bedrijf binnen 1 week online zichtbaar is!

Wat krijg je van ons
• Je website draait op een eigen beheer systeem (CMS op basis van Drupal)
• Hierdoor kun je zelf wijzigingen aanbrengen aan je website
• Je website op je eigen .nl domeinnaam
• Hosting voor je website
• Wij zorgen dat je website altijd veilig en up-to-date blijft
• Support op basis van basic SLA (antwoord binnen 48 uur op al je supportvragen)

Hoe ziet je website eruit
• Keuze uit verschillende lay-outs
• Je eigen logo, kleuren en lettertype (als deze beschikbaar is)
• Homepage met fotoslider
• Tekstpagina’s met banner
• Een contactformulier inclusief plek om je contactgegevens te vermelden
• Wij plaatsen je social media linkjes op de website
• Mobiel, tablet of pc; de website is responsive en geschikt voor elk apparaat
• Wij plaatsen een call-to-action naar je contactpagina op alle tekstpagina’s

Wat maakt FreshOnline uniek
• Wij richten je website in met 3 pagina’s, homepage & contactformulier
• Jij levert teksten aan en wij plaatsen deze op de website
• Jij levert foto’s aan en wij plaatsen deze op de website (banner en slider)

Scherp geprijsd…
Je betaalt 186,- éénmalig, daarna slechts 29,- per maand*!
*op basis van facturatie per jaar.

En binnen 1 week staat jouw online website online…!
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Voorbereiding - stap
Registreren domeinnaam

1

O Goedkeuring offerte
O Selecteren domeinnaam
O Selecteren template

O

O
Doorvoeren bestaande huisstijl O
Installatie freshonline website

Tekst en info - stap

O Aanleveren logo

2

We gaan jouw website verder inrichten op basis van
aangeleverde teksten en info. Hierbij kun je er voor kiezen
meteen zoekmachine geoptimaliseerde teksten te plaatsen*.

O Aanleveren teksten en info

Zoekmachine Optimalisatie

O Ja

Samen werken we aan een mooie website. Hiervoor hebben
we wat gegevens van jou nodig. De stappen rechts worden
door jou als klant uitgevoerd en de stappen links voeren wij
voor je uit.

O Nee

O
Uitvoering aanvullende SEO O
Plaatsen teksten en info O
Redigeren teksten en info

Beeld - stap

3

O Aanleveren foto’s

Maatwerk fotografie

O Ja

Het is belangrijk goed beeldmateriaal te plaatsen. Wanneer er
geen foto’s voorhanden zijn, kunnen we gebruik maken van
stockfoto’s of maken we maatwerk fotografie*.

O Nee

O
Uitvoering maatwerk fotografie O
Plaatsen foto’s O

Foto redactie aangeleverd of stock

Livegang - stap

4

Jouw nieuwe website is ingericht en staat klaar voor livegang.
Voordat het zover is vragen we je alles goed te controleren.
Wanneer de website akkoord is, zorgen wij voor de livegang.

O Controle website
O Acceptatie website

(2 controle ronden)

Oplevering en livegang website

O
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