Deel uw

passie

Uw passie is uw ambacht en uw onderneming.
Onze passie is onze liefde voor vormgeven. Deel uw passie met ons en wij
zorgen voor de perfecte combinatie tussen zinvolle functionaliteit, feilloze
techniek en een oogstrelend, praktrisch ontwerp.

Onze diensten
LOGO
Het logo is het belangrijkste onderdeel van de huisstijl van uw bedrijf. Het
weerspiegelt het commerciële label van uw onderneming. Belangrijk hierbij zijn de vorm, lettertype, kleur en/of afbeelding. Een goed logo
geeft vertrouwen, herkenning en bewondering.

WEBSITE
De website is tegenwoordig het eerste
contact dat uw klant heeft met uw bedrijf. Uiteraard is het belangrijk dat uw doelgroep
u snel en gemakkelijk kan vinden op het Internet.
Maar uw website moet vooral de perfecte combinatie zijn van zinvolle functionaliteit, feilloze
techniek en een oogstrelend, praktisch ontwerp.

HUISSTIJL
Uw huisstijl staat voor uw bedrijf en
moet herkenbaarheid en stabiliteit uitstralen. Uw klanten willen vertrouwen. Dit ontstaat door een goede beleving die steeds herhaalt dient te worden. Daarbij speelt de huisstijl
een belangrijke rol.

WEBSHOP
Uw klant overtuigen om uitgerekend in uw webshop te kopen is
een vak apart. Vertrouwen en verleiden zijn de
toverwoorden. Vindbaarheid en een praktisch en
functioneel ontwerp zijn onze oplossingen.

FLYER
Met flyers kunt u tegen een scherpe
prijs uw boodschap bij een grote doelgroep onder de aandacht brengen. Ideaal voor
regionale promotie of tijdelijke aanbiedingen.
Groot voordeel van de flyers is dat ze snel in een
grote oplage gedrukt kunnen worden.

DIGITALE NIEUWSBRIEF
Een digitaal nieuwsbrievensysteem is
het perfecte middel om uw klanten
persoonlijk te benaderen en een boodschap
over te brengen. Dit kunnen bijvoorbeeld de
aanbiedingen van de week zijn. Uiteraard
met een link naar uw webshop.

FOLDER/BROCHURE
De folder is het perfecte middel om uw
boodschap op een uitgebreidere manier
bij uw doelgroep onder de aandacht te brengen.
Een goede mix tussen tekst, illustraties en foto’s
is daarbij erg belangrijk.

BEURSSTAND
Wij verzorgen ook de uitstraling van
uw beursstand. Zoals de beurswand, de
ontwerpen van uw beursbalie’s en banners.
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Uw complete

Website

✔
✔
✔
✔

Gebruiksvriendelijk, efficiënt en goed vindbaar

✔

Fotoslider slider/carrousel voor een
effectieve presentatie van uw bedrijf
of dienst

✔
✔

Bezoekersstatisieken (Google Analytics)

✔

✔
✔
✔

Geheel in uw eigen huisstijl met eigen beheer systeem
Voorzien van een SSL-certificaat (beveiliging)
Geoptimaliseerd voor smartphones,
tablets en desktops

Koppeling naar uw Facebook/
Social media links
De website is voorzien van een contactformulier. Hierdoor bent u 24 uur per
dag 7 dagen per week bereikbaar
voor uw klanten.

Uw complete
✔
✔
✔
✔

Gebruiksvriendelijk, efficiënt en goed vindbaar

✔

Onderverdeling producten in verschillende
productcategorieën

✔

Uitgebreide weergave productinformatie,
zoals producteigenschappen, ingrediënten,
allergenen en voedingswaarden.

✔
✔
✔
✔

Overzichtelijk winkelmandje

Google Maps plattegrond inbegrepen

✔
✔

Voorzien van SEO - Zoekmachineoptimalisatie
Tevens verzorgen wij de hosting van uw website

Webshop

Geheel in uw eigen huisstijl met eigen beheer systeem
Voorzien van een SSL-certificaat (beveiliging)
Geoptimaliseerd voor smartphones, tablets
en desktops

Gebruik aanbiedingen en kortingen
Verschillende verzendmethodes
Opgeven bezorgadres en berekenen bezorgkosten.
Bij afhalen: overzicht meerdere winkels mogelijk
Koppelingen met Compad Bakkerij mogelijk
Tevens verzorgen wij de hosting van uw webshop

Website

Webshop

De website is tegenwoordig het eerste contact
dat uw klant heeft met uw bedrijf. Uiteraard is
het dan belangrijk dat uw doelgroep u goed kan
vinden op het internet.
Uw website moet daarbij niet alleen beschikken
over een mooie ontwerp, maar ook functioneel
zijn.

Uw klant laten beslissen om uitgerekend bij uw
webshop te kopen is een vak apart. Vertrouwen
en verleiden zijn de toverwoorden. Vindbaarheid, feilloze techniek, praktisch en functioneel
ontwerp zijn onze oplossingen. Een webshop van
Compad Studio is meer dan alleen een mooi ontworpen shop in uw huisstijl, wij gaan een stapje
verder. Wij leveren namelijk uw webshop kant en
klaar af, voorzien van al uw producten, zodat uw
webshop direct operationeel is.
En ook na de oplevering blijven wij u ontzorgen
en ondersteunen.

Compad Studio ontwerpt uw website geheel
in uw eigen huisstijl, zorgt ervoor dat uw
website gebruiksvriendelijk is, goed vindbaar en
uiteraard geoptimaliseerd voor tablets en smartphones.
Compad Studio ontzorgt u volledig en zorgt
ervoor dat uw website geheel aan uw wensen zal
voldoen.

Kijk op www.compadstudio.com

Indien gewenst kan uw webshop gekoppeld worden aan onze bakkerij software, zodat uw bestellingen direct verwerkt worden op uw baklijsten.

Kijk op www.compadstudio.com

Meer informatie?
Bij Compad Studio is iedere klant uniek. En wij geven
u dan ook graag advies op maat. Wij willen u daarom
uitnodigen voor onze “inspiratietour”.
Tijdens deze online tour geven wij u graag een
demonstratie van onze verschillende websites/
webshops om u zo een indruk te geven van de
diverse mogelijkheden die onze websites/webshops
te bieden hebben.
Heeft u ook interesse in een inspiratietour?
Neem contact op met Compad Studio zodat wij
deze afspraak voor u in kunnen plannen.
Telefoonnummer: 053-4329995 of mail naar
design@compad.nl

CompadStudio
Zeggeven 11 • Enschede • 053 - 432 99 95
info@compadstudio.nl • www.compadstudio.com
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