
Online 
ondernemen 

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW



Social media
•  Volledig beheer van Social Media kanalen 
•  Social Media Campagne ondersteuning
•  Opbouw en groei fan/volgers

Responsive Website + Webshop

INVESTERING
Website € 26,- p/m incl. hosting, beheer, domein, database en emailboxen

Webshop € 15,- p/m extra incl. internetkassa (MultisafePay)

Webcasting
•  De aandachtmagneet in jouw winkel! 
•  100% web-based
•  Meerdere schermen mogelijk
•  Mix van foto’s en video’s en desgewenst  
 ook Social Media

‘Vergroot je 
online bereik’

‘Vergroot de 
binding met
je klant’

INVESTERING
€ 39,50 p/m

INVESTERING
€ 39,50 p/m

Een responsive design van een website en webshop is een must. 
Heel simpel: omdat steeds meer mensen websites vanaf een 
smartphone of tablet bezoeken. Door de website aan te passen 
aan het schermformaat van het apparaat, wordt de inhoud beter 
leesbaar en je website in zijn geheel gebruiksvriendelijker.



Flowerpoints
•  Spaarkaarten systeem (zonder kaarten) 
•  100% web-based
•  100% up to date klantenbestand
•  Spaarpercentage per klant in  
 te regelen
•  Verzilveren van punten op elk moment mogelijk

E-mailings
Noodzakelijk instrument voor iedere ondernemer:
•  Groot bereik
•  Persoonlijke benadering
• Simpel in gebruik

‘90 procent van 
alle gebruikers 
kijkt dagelijks in 
zijn postbus’

‘Maak klanten 
van reageerders’

INVESTERING
vanaf € 39,50 p/m

Facebook campagnes
Waarom een Facebook campagne starten?
•  Meer likes en betrokkenheid vergroten
•  Meer bezoekers
•  Specifieke doelgroepbepaling
•  Grotere naamsbekendheid
•  Makkelijk meetbaar

INVESTERING
op aanvraag
vanaf € 100,-

INVESTERING
v.a. € 16,95 p/m

Congres-
aanbieding:
4 maanden 
Gratis!



Meer informatie over Online ondernemen? 
Kijk voor meer informatie en of aanmelden op www.vbw.nu of bel 0318-527568 (keuze 6). 

Online ondernemen wordt uitgevoerd i.s.m. JerMar.

SEO / SEA
De meeste consumenten zoeken eerst online voordat ze een product of dienst 
aanschaffen. Het grootste deel daarvan bekijkt bij Google alleen de eerste pagina 
met zoekresultaten. Zoekmachineoptimalisatie (SEO) zorgt ervoor dat je website 
beter vindbaar is in zoekmachines zoals Google en/of Bing.

INVESTERING
Zoekmachine optimalisatie € 149,50 p/m i.c.m. VBW Online website

Facebook Add’s of Google AdWords Op aanvraag: v.a. € 100,-

Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Rapportages INVESTERING
Website Audit 
€ 175,- (eenmalig)
Social Monitor 
€ 29,95 p/m (dagelijks)

•  Analyse van de opbouw van je website 
•  Inzicht in wat het bereik van jouw   
 Social Media Campagne is
•  Leren wat goed gaat en wat beter kan
•  Meten is weten
•  Creëert een betere afstemming met 
 je doelgroep


