
Communicatie

Websites voor accountants & fiscale kantoren  

Profiteer van dynamische inhoud 
geschreven door onze experts van
Larcier-Intersentia

Integreer eenvoudig de inhoud en 
informatie van uw kantoor

Versterk uw digitale aanwezigheid

Stuur gepersonaliseerde nieuwsbrieven 
naar uw klanten en prospects

Ontdek WebWin  
in video
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Profiteer van een gepersonaliseerde 
website om uw boekhoudkantoor  
en fiscaal kantoor te promoten 

Meer weten of een gratis demo?

Neem contact op met ons via info@webwin.be,  
op 0800 39 067 of op www.webwin.be

Waarom kiezen voor WebWin? 

Gepersonaliseerde opzet van uw website
Kleuren, logo’s, taal, inhoud... wij passen uw website aan de visuele 
identiteit van uw kantoor aan. 

Kwalitatieve inhoud
Profiteer van een regelmatige toevoer van inhoud op uw website, ge-
schreven door onze experts van Larcier-Intersentia, die automatisch 
wordt bijgewerkt en voortdurend verrijkt. 

Verzending van gepersonaliseerde nieuwsbrieven naar uw klanten 
en prospects 
Dankzij het flexibele WebWin-systeem kunt u doelgericht communice-
ren met uw klanten en prospects. 

Uw eigen inhoud en uw eigen informatie
Voeg snel en gemakkelijk inhoud van uw kantoor toe zonder dat u er al 
uw tijd aan hoeft te wijden. 

Gepersonaliseerde opleiding
Zorg ervoor dat u alle functies optimaal gebruikt door ons om een 
opleiding te vragen.  

Persoonlijke bijstand
Onze teams zijn tijdens de kantooruren beschikbaar om u te helpen.

Flexibele en competitieve prijzen
Wij kunnen u een voordelige oplossing op maat bieden naargelang de 
grootte van uw kantoor en uw wensen.  

Een voortdurend evoluerende tool
Wij ontwikkelen voortdurend nieuwe modules, zodat uw kantoor gemak-
kelijk kan worden gevonden en gekozen door uw toekomstige cliënten. 



 

 

met een gepersonaliseerde, up-to-date website
> om potentiële klanten om te zetten tot klanten
> om uw professionele imago bij uw bestaande klanten te versterken

met digitale nieuwsbrieven op maat
> om een regelmatig contact met uw klanten op te bouwen
> om uw klanten aan te sporen om vaker een beroep te doen op uw kantoor
> om potentiële klanten te overtuigen van de knowhow van uw kantoor

Onderscheid u… 

Informatie en advies

> Dagelijks nieuwsberichten
> Tweewekelijkse informatieve e-mails
> Algemene informatie en interessante artikels

Nuttige tools

> Betrouwbare links naar nuttige websites
> Alle nuttige en noodzakelijke cijfers

Stuur nieuwsbrieven naar klanten, potentiële 
klanten en medewerkers via uw website

> Kies de inhoud volgens uw doelgroep(en)
> Kies de frequentie en de verzenddatums
> Beheer en selecteer contacten op basis

 van activiteit/beroep en topics
> Met respect voor privacyregelgeving (GDPR)

Dit alles met permanente ondersteuning

> Vaste contactpersoon
> 4 uur begeleiding per jaar
> Automatische informatiestroom zodat uw
 website altijd up-to-date blijft zonder dat u er
 zelf tijd aan moet besteden

Een onuitputtelijke bron van fiscale, financiële en juridische content, permanent 
geactualiseerd en regelmatig aangevuld

Een gepersonaliseerde website met maximale visibiliteit

REDACTIONELE CONTENT 

SET-UP

GOOGLE MY BUSINESS

Uw online visitekaartje om sneller gevonden te worden

> Uw kantoor wordt opgenomen in de zoekmachines en u verschijnt in de zoekresultaten van
 internetgebruikers

> Google My Business optimaliseert uw online aanwezigheid en stelt internetgebruikers in staat om
 uw belangrijkste gegevens (adres, telefoonnummer, enz.) in een paar klikken te vinden

> Profiteer van optimale zichtbaarheid

>  Voor desktop, laptop, tablet en smartphone

>  In lijn met uw visuele identiteit en grafisch charter

>  Zoekmachineoptimalisatie (SEO)

>  WhatsAppMe: met deze dienst kunt u snel 
informatie delen en gemakkelijk berichten 
uitwisselen met uw klanten

>  Zowel Nederlands als Frans

Voor integratie in uw bestaande website

> Inhoud geschreven door onze experts van
 Larcier-Intersentia, die voortdurend wordt verrijkt

Voor een nieuwe website

> Begeleiding bij registreren domeinnaam

> Veiligheidscertificaten, hosting, …

> Design, kleuren, logo’s, …

> Integratie van foto’s van uw kantoor en uw
 medewerkers

> OPTIE: professionele fotoshoot van uw
 kantoor en/of medewerkers (portret en/of
 gebouw)

 Ontdek onze demowebsite  

Ga naar demo1.webwin.be of demo2.webwin.be 
(kies NL als taal) en ontdek hoe WebWin de zichtbaarheid van uw 

kantoor zal vergroten. 

Richt u op uw kernactiviteit terwijl WebWin 
voor uw digitale communicatie zorgt!

U heeft nog geen website

U heeft al een website maar 
zonder redactionele content

U heeft al een website met 
redactionele content ...

Ontwerp website 
op maat 

Inhoud geschreven door 
onze experts van  

Larcier-Intersentia, die 
voortdurend wordt verrijkt

uw online visitekaartje 
(optie) 

Integratie van onze iFrame 
WebWin dynamische  
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