
InBeeWeb,       InBetween E-Business and WEB
                  Maakt uw aanwezigheid passend in de wereld die internet heet

Onafhankelijk zijn. Uw ambities waarmaken. De uitdaging aangaan.

Allereerst heel hartelijk gefeliciteerd met de start van uw eigen bedrijf.
Speciaal voor u heeft de Rabobank Nuenen, Son en Breugel in samenwerking met  softwarebureau InBeeWeb, 
een uniek aanbod voor een professionele internetsite voor de startende ondernemers samengesteld. 

U wilt ook maatwerk? Profiteer dan van dit aanbod voor startende ondernemers 

Een internetsite is een zeer krachtig en modern communicatiemiddel. Communiceer via uw site met bestaande en 
met nieuwe klanten, met -potentiële- medewerkers en met andere belangstellenden.
Net als uw brochure is uw internetsite een visitekaartje van uw bedrijf.
InBeeWeb maakt uw internetsite met de door u aangeleverde teksten en op basis van 
uw eigen huisstijl. Uiteraard kunt u daarbij de diverse mogelijkheden uitbreiden met 
opties of volledig op grond van uw eigen wensen een website laten bouwen. 

Complete internet oplossingen
InBeeWeb bouwt ook complete maatwerk internetsites en maakt bijbehorende software geheel naar uw wensen.
Omdat deze dan specifiek op uw wensen afgestemd zijn, mogelijk van een grotere omvang of met een combinatie 
van modules, maakt InBeeWeb graag een passende aanbieding voor u.
Om u een idee te geven van de kosten en mogelijkheden zijn een aantal basis opties op een rij gezet.
Heeft u al een goed gevormd idee van uw wensen en doelstellingen? Kies dan het pakket wat u het beste past. 
InBeeWeb informeert u hier graag verder over!

Basic Site: €  495,00 / € 395,00
Een homepagina met bedrijfslogo en maximaal 5 foto's of afbeeldingen op de site.
3 vervolgpagina's en een standaard menu voor elke pagina.
Uw e-mail adres wordt op de homepage vermeld.

Lite Site: €  695,00 / € 575,00
Een homepagina met bedrijfslogo en maximaal 10 foto's of  afbeeldingen op de site. 
5 vervolgpagina's en een standaard menu voor elke pagina.
Gecodeerd e-mail adres wordt op uw homepage en reactieformulier vermeld.
Een standaard reactieformulier voor contact- en informatieaanvragen.

Advanced Site: €  845,00 / € 695,00
Een homepagina met bedrijfslogo en maximaal 15 foto's of afbeeldingen op de site.
8 vervolgpagina's, een menu voor elke pagina en een uitgebreid maatwerk formulier voor informatieaanvragen.
Zelf te onderhouden nieuwspagina met korte omschrijvingen en linken naar de uitgebreide artikelen.
Gecodeerd e-mail adres wordt op alle belangrijke pagina’s vermeld.

Site op basis van een CMS: € op aanvraag
InBeeWeb kan u van dienst zijn bij het zelf beheren van uw website met hulp van een onderhoudssysteem (CMS).

Met een CMS kunt u heel eenvoudig zelf de inhoud van uw site actueel houden.
Denkt  u  maar  aan  het  publiceren  van  bedrijfsnieuws,  productinformatie,  prijzen,  online 
catalogi en speciale aanbiedingen.
Modules om bezoekers te analyseren, om gegevens die klanten hebben ingevoerd op te 
vragen, grafieken te generen, gegevens te personaliseren. Het is allemaal mogelijk.
Dit bespaart u werk, geld en tijd. 

Internetsite met een web-winkel. Er is al een winkelmodule voor € 395,00
U wilt een internet site met een geïntegreerde webwinkel module of wilt u een volledig stand-alone webwinkel?
De basis module omvat een volledige winkel en is zeer geschikt voor eenmanszaken en kleinere 
bedrijven die een flexibele shop willen opzetten. 
Zonder probleem kunt u hierin honderden producten opnemen.
Velerlei betalingsmogelijkheden zoals bankoverschrijving, à contant bij afhalen, onder rembours 
verzending, Ideal, Paypal en creditcard betalingen zijn voorhanden.

Een kaartje is bijgevoegd. Neemt u gerust contact op! 
Softwarebureau InBeeWeb is gevestigd aan de
Moorvensedijk 16, 5674 XC Nuenen
Tel: 040-2833962 / Mobiel: 06-23939200
E-mail: wim.merks@inbeeweb.nl

        InBeeWeb ,  Moorvensedijk 16 ,  5674 XC Nuenen     ■         Tel: 040 283 39 62■        ■
         Rabo bank  1053.68.946      KvK. Eindhoven  17176811,    BTW nr.  NL0993.773.585.B01■ ■ ■

   e-mail■ : info@inbeeweb.nl       web-site■ : www.inbeeweb.nl    ■


	U wilt ook maatwerk? Profiteer dan van dit aanbod voor startende ondernemers 
	Complete internet oplossingen
	Basic Site: € 495,00 / € 395,00
	Lite Site: € 695,00 / € 575,00
	Advanced Site: € 845,00 / € 695,00
	Site op basis van een CMS: € op aanvraag
	Internetsite met een web-winkel. Er is al een winkelmodule voor € 395,00
	Een kaartje is bijgevoegd. Neemt u gerust contact op! 

