Davidson Design helpt
u om in 5 stappen een
website te realiseren.
En het mooie is, u kunt
deze site zelf beheren!

STAP 3

Demo website

Software

www.ikwilnaarbali.nl

Nadat de hosting is aangemaakt, wordt de
software geïnstalleerd. We hebben gekozen
voor het gratis open platform systeem
WordPress. De software zorgt ervoor dat u
zelf uw website kunt beheren. Dat heet een
content management system (CMS).
Met zo’n systeem kunt u dus zelf de content
invullen van uw website!

Met een speciaal ontwikkelde demo website
kunt u alvast kijken wat de mogelijkheden
zijn van het pakket.

STAP 1

STAP 4

Domeinnaam

Vormgeving

Allereerst hebben we een unieke en
beschikbare domeinnaam nodig. U kunt
kiezen uit een .com of .nl naam.
Na goedkeuring wordt deze domeinnaam
gekoppeld aan een hostingpakket.

WordPress werkt met sjablonen en plugins.
Een plugin is een uitbreiding van WordPress.
Hiermee worden extra functies toegevoegd
en kan uw Wordpress website helemaal op
maat gemaakt worden. Plugins opgenomen
in het pakket zijn: de nieuwsbriefaanvraag,
de fotogalerie, het contactformulier en de
plattegrond. Davidson Design kan ook de
website op de huidige huisstijl aanpassen.

TIP: Bedenk een korte en krachtige
naam, zodat deze makkelijk onthouden
kan worden.

STAP 5
STAP 2

Website invullen

Hosting

Gefeliciteerd! Nu komt het leukste gedeelte.
Uw tekst en plaatjes kunnen worden
toegevoegd. Vervolgens wordt bij het online
zetten van de website een korte en duidelijke
uitleg gegeven en u kunt van start! Voor
vragen kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht.

Onder hosting verstaan we de schijfruimte
die nodig is om de website te plaatsen en
om uw e-mailberichten te ontvangen.
Bij Davidson Design maakt het hostingpakket onderdeel uit van de aanbieding.

Snel online?
Aanbieding pakket:
 Eerste jaar GRATIS 1 domeinnaam,
het volgende jaar 10 euro per jaar.
 Eerste jaar GRATIS 1 hostingpakket,
(standaard 20 MB schijfruimte +
5 e-mailadressen + 1 Gb dataverkeer),
het volgende jaar 120 euro per jaar.
 Ontwerp is aan te passen aan uw huisstijl
 Standaard de volgende pagina’s:
- Home + nieuwsbriefaanvraag
- Wie zijn wij?
- Wat verkopen wij?
- Welke diensten leveren wij?
- Referenties + fotogalerie
- Routebeschrijving
- Contactformulier
 Facebook & Twitter knoppen
 Pagina’s zijn zelf aan te passen

Dit superpakket
bieden wij u aan voor
€ 499,-

Even kennis maken
Wie is Davidson Design?

WILT U
EEN EIGEN
WEBSITE?

Davidson Design is 17 jaar geleden door
Welmoed Davidson opgericht. Welmoed is
begonnen met het ontwerpen van logo’s,
advertenties, huisstijlen en websites. Met zijn
opgedane kennis heeft hij diverse projecten
begeleid. Welmoed’s doel is om websites
goedkoper te maken door mensen in staat te
stellen om zelf hun website te onderhouden.

Voordeel Davidson Design
Uw website staat snel online
U heeft 1 aanspreekpunt, 1 telefoontje en
alles wordt geregeld. Davidson Design kan
snel inspringen om u te helpen. De meeste
klanten van Davidson Design komen uit het
MKB.

Samen met
davidson design

Meer dan een website

consultancy & implementation

Kassavoordeel.com
Via de website www.kassavoordeel.com
helpt Davidson Design ondernemers met
begeleiding op het gebied van Facebook,
Twitter en overige promotionele activiteiten.

Recent werk
Referenties
Bezoek www.ddci.nl/referenties en bekijk
de recente internet projecten.

Contactinformatie:
Adres:
Telefoon:
Iphone:
E-mail:
Twitter:
Internet:

Charta 77 Vaart 176
2033 BJ Haarlem
023 – 8795 707
068 – 1155 288
welmoed@ddci.nl
@welmoed
www.ddci.nl

Op alle leveringen zijn de Algemene Voorwaarden van
toepassing gedeponeerd bij de KvK te Haarlem onder
nummer 34.19.36.88. Prijzen zijn exclusief btw.

kunt u dit
snel realiseren!

Z I E BI N N E N Z I J D E V O O R
HET VIJF STAPPEN PLAN

