
ALLEEN MAAR VOORDELEN....

Gepersonaliseerde opzet van uw website 
design, kleuren, logo’s, taal, inhoud, ...

Kwalitatieve redactionele content
automatisch geactualiseerd en permanent aangevuld 
zonder dat u er zelf kostbare tijd aan moet besteden

Flexibel systeem om te communiceren 
met klanten en potentiële klanten

Eigen redactionele inhoud en informatie 
kunnen eenvoudig en snel worden toegevoegd

Gepersonaliseerde opleiding 
om optimaal gebruik te maken van alle mogelijkheden

Persoonlijke bijstand 
beschikbaar tijdens de kantooruren

Flexibele en competitieve prijsstructuur 
in functie van uw kantoor en uw wensen

Ontwikkeling van nieuwe modules 
om ook morgen als kantoor gevonden en gekozen te worden

VOOR MEER INFORMATIE
SURF NAAR WEBWIN.BE 

Prikkel klanten en prospects 
met een website op maat van  

uw professioneel imago

Integreer eenvoudig eigen informatie 
van uw kantoor (uw missie, actualiteit, 
werkaanbiedingen, evenementen, ...)

Versterk uw online aanwezigheid 
met kwalitatieve, steeds up-to-date  

redactionele content zonder dat u er 
zelf tijd aan moet besteden

Bouw klantgerichte nieuwsbrieven op 
binnen een beheersbaar budgettair 

kader via een handige backoffice

Voor accountants & fiscale kantoren



met een gepersonaliseerde, up-to-date website 
- om potentiële klanten om te zetten tot klanten

- om uw professioneel imago bij uw bestaande klanten te versterken

met digitale nieuwsbrieven op maat
- om uw klanten te binden met frequente contacten 

- om uw klanten te verleiden om vaker een beroep te doen op uw kantoor 
- om potentiële klanten te overtuigen van de knowhow van uw kantoor

ONDERSCHEID U!

U heeft al een website
met redactionele content ...

... maar te weinig tijd om  
deze actueel te houden

Eenmalig
integratie van  
onze content

Eenmalig

uw visitekaartje online 
(optie)

Jaarlijks abonnement

redactionele content, 
inclusief permanent  

nieuwe content

U heeft al een website
maar zonder  

redactionele content

Eenmalig
integratie van  
onze content

Eenmalig

uw visitekaartje online 
(optie)

Jaarlijks abonnement

redactionele content, 
inclusief permanent  

nieuwe content

U heeft  
nog geen  
website

Eenmalig
ontwerp website

op maat

Eenmalig

uw visitekaartje online 
(optie)

Jaarlijks abonnement

redactionele content, 
inclusief permanent  

nieuwe content

SET-UP GOOGLE MY BUSINESS REDACTIONELE CONTENT
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SET-UP 

een gepersonaliseerde website met maximale visibiliteit

• Aankoop domeinnaam, veiligheidscertificaten, hosting, ...
• Design, kleuren, logo’s, taal, inhoud, ...
• Integratie van eigen content en informatie
• Integratie van foto’s van uw kantoor en uw medewerkers
• Voor desktop, laptop, tablet en smartphone
• Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

GOOGLE MY BUSINESS 

voor het perfecte online visitekaartje van uw bedrijf 

• Sneller gevonden worden, optimale zichtbaarheid 

REDACTIONELE CONTENT 

een onuitputtelijke bron van fiscale, financiële en juridische content, 
permanent geactualiseerd en dagelijks aangevuld, o.a.

• Dagelijks flash-nieuwsberichten
• Tweewekelijkse nieuws-e-mail
• Algemene informatie, artikels, tips en adviezen
• Kalender met belangrijke data
• Betrouwbare links
• Alle nuttige en noodzakelijke cijfers
• Rekentools
• Onmiddellijk bruikbare modellen en contracten
• Dossier van de maand

Voor uw website 

• Permanent up-to-date, zonder dat u er zelf tijd aan moet besteden

Voor uw nieuwsbrieven naar klanten, potentiële klanten en medewerkers

• U kiest de inhoud volgens uw doelgroep(en)
• U kiest de frequentie en verzenddata
• Beheer en selectie van contacten op basis van activiteit/beroep en topics  
• Met respect voor de privacy (GDPR)


