WELK CIJFER KRIJGT UW
ONLINE MEDIA ?

GA VOOR EEN 10+
MET DE WEBPLUS CLOUD!
WEBSITES + WEBSHOPS
Een website: uw bedrijf, project of product kan niet meer zonder.
Ze zijn er in veel soorten en maten, van een zogenaamde one-page
website met inschrijfmogelijkheid tot een uitgebreide webshop.
Verse Verf Webplus bekijkt samen met u welke oplossing het beste bij
u en uw doelgroep past. We zorgen dat de website er niet alleen goed
uitziet maar ook lekker werkt. Zowel voor de bezoeker als voor u als
beheerder!

WONINGPLANNER
Met de woningplanner kan de bezoeker zijn of haar eigen woning
samenstellen. Na een bouwnummer te hebben geselecteerd kan men
een woning kiezen en hier vervolgens tal van opties aan toevoegen.
Met het selecteren van de opties verandert de prijs van de woning.
Na het ontwerpen van het perfecte huis krijgt de bezoeker een overzicht van de woning met de bijbehorende kosten en kan er een
brochure worden gedownload van de gekozen woning.

GEBRUIKERSGEMAK
Een website moet gewoon goed werken. Door de vormgeving en
techniek van de website goed op elkaar af te stemmen wordt optimaal
gebruikersgemak gecreeërd, wat leidt tot meer online conversie. Oftewel:
een beter bereik van uw doelgroep, een groter aantal inschrijvingen en
hogere verkoopkansen!
BEHEERSYSTEEM
Ook aan de beheerderskant is gebruikersgemak het uitgangspunt. Met
ons beheersysteem beheert u eenvoudig 1 of meerdere onderdelen van
uw online media. Met 1 inlogcode toegang tot een functioneel systeem:
we maken het u graag makkelijk!

SOCIALE MEDIA
De hele wereld heeft de afgelopen jaren een stem gekregen met de komst
van onder andere Facebook, YouTube en Twitter. Uw doelgroep is in groten
getale aanwezig op sociale media. Daarom is het van belang dat ook u
zich hier goed presenteert. Sociale media is een uitermate interessant
communicatiemiddel dat, mits het goed is ingericht en wordt onderhouden, veel voor u en uw projecten kan betekenen. Verse Verf Webplus
ondersteunt en adviseert u graag op het gebied van sociale media.

DE PLUSPUNTEN OP EEN RIJ
+ Unieke vormgeving passend bij u,
uw bedrijf én project of product.
+ Responsive design voor optimaal
gebruikersgemak op desktop, tablet en
smartphone.
+ Functioneel beheersysteem waarmee u
1 of meerdere onderdelen van uw online
media beheert.
+ Simpel, snel en voordelig nieuwe
websites toe te voegen!

Verse Verf Webplus is met name gespecialiseerd in Facebook.
Wij kunnen dit gehele proces voor u uit handen nemen. Van het
ontwikkelen van een Facebookpagina in uw huisstijl, het dagelijks
monitoren van de pagina, berichten plaatsen tot extra bereik
genereren met een Facebook advertentiecampagne.

EMAILMARKETING +
SOCIALE MEDIA
UW INSCHRIJVINGEN VERZAMELD
Het contactformulier is een belangrijk onderdeel van uw website.
Op deze pagina laat uw bezoeker zijn of haar gegevens achter: het eerste
echte contactmoment is daar! Hierna is het belangrijk dat u goed met
deze gegevens omgaat. U neemt uiteraard contact op met de betreffende
persoon, maar daarnaast moeten de gegevens veilig opgeslagen worden.
De inschrijvingen die via de websites van Verse Verf Webplus binnenkomen worden geregistreerd in onze formulierendatabase. Deze database is online toegankelijk, op elk moment van de dag. In de dabase kunt
u diverse selecties maken, denk bijvoorbeeld aan het filteren op plaats,
woningvoorkeur of prijsklasse. Heeft u meerdere (project)websites met
inschrijfmogelijkheid? Dan kunt u natuurlijk ook hierop selecteren.
Onze formulierendatabase zit gekoppeld
aan een nieuwsbriefmodule. Hiermee
kunt u nieuwsbrieven versturen naar uw
inschrijvingen, geheel volgens de regels
van de Telemarketingwet.

DE PLUSPUNTEN VAN ONZE
FORMULIERENDATABASE
+ Alle inschrijvingen in 1 systeem,
u bent dus nooit meer inschrijvingen
kwijt!
+ U heeft altijd en overal toegang tot uw
inschrijvingen.
+ Eenvoudig filteren van uw inschrijvingen
op zowel project- als productniveau.
+ Ons systeem voldoet volledig aan de
regels van de Telemarketingwet.

HANDIGE TOOLS
TOOLS DIE HET VERSCHIL MAKEN
Naast een compleet systeem voor uw online presentatie hebben we speciaal voor onze vastgoedklanten een aantal interessante tools
ontwikkeld. Deze tools helpen u bij de presentatie van uw project of product en zorgen ervoor dat deze te allen tijde up-to-date is!

INTERACTIEVE SITUATIETEKENING EN PRIJSLIJST
Op de interactieve situatietekening is door middel van een kleurcode
in 1 oogopslag te zien welke bouwnummers beschikbaar, in optie of
verkocht zijn. Elk bouwnummer is aanklikbaar en geeft de informatie
van het betreffende bouwnummer weer. Deze informatie is gekoppeld
aan de prijslijst.
Wanneer de informatie in het beheersysteem wordt aangepast wordt
deze dus automatisch zowel op de website als in de prijslijst aangepast.
Dit voorkomt dubbel werk en fouten en is dus bijzonder efficiënt. Voor
zowel situatietekeningen als vogelvluchtimpressies zijn er diverse
mogelijkheden.
KOPPELINGEN MET MAKELAARS EN FUNDA
Vanuit het beheersysteem van Verse Verf Webplus zijn diverse koppelingen
mogelijk, bijvoorbeeld naar Funda Gateway. Door deze koppelingen zijn
u, uw medewerkers, makelaars en uw doelgroep altijd voorzien van de
actuele stand van zaken van uw project. En dat alles vanuit 1 systeem
waarin u maar op 1 plek de informatie hoeft aan te passen!

ZOEKEN EN GEVONDEN WORDEN
U heeft een prachtige website, maar u ontvangt niet of nauwelijks
bezoekers. Hierdoor loopt u potentiële kopers mis. Uw website moet
dus onder de aandacht worden gebracht van uw doelgroep. Gelukkig
zijn hier diverse mogelijkheden voor, die al naar gelang kunnen worden
ingezet. Denk hierbij aan het gevonden worden via zoekmachines, maar
ook aan online adverteren.

DE VOORDELEN VAN ONZE
EXTRA TOOLS
+ Geef uw bezoeker het gevoel van
vrijheid en biedt de ultieme woonbeleving met de woningplanner.
+ Altijd een actuele presentatie van uw
project met de interactieve situatietekening en prijslijst.
+ Directe tijdswinst en minder faalkosten
door slimme koppelingen tussen u,
makelaars én Funda.

Middels het beheersysteem van Verse Verf Webplus kunt u tal
van informatie toevoegen ten behoeve van uw score in zoekmachines zoals Google. Zo kunt u elke pagina een unieke link en titel
meegeven, een omschrijving toevoegen die in de zoekresultaten
getoond wordt en specifieke zoekwoorden plaatsen. Naast het
toevoegen van deze informatie, is het van belang dat de inhoud
van uw pagina’s goed gestructureerd is. Verse Verf Webplus helpt
u hier graag mee. Hieronder geven we alvast een aantal tips!

ZOEKMACHINES +
ONLINE ADVERTEREN
ONLINE ADVERTEREN
Naast het goed inrichten van uw website kan het natuurlijk zijn dat u
graag gevonden wilt worden op specifieke zoektermen. De concurrentie
op het internet is flink, en om op te vallen tussen al die andere partijen
kunt u bijvoorbeeld online advertenties inzetten.
Denk hierbij aan het plaatsen van Google Adwords, maar ook aan het
adverteren op voor uw doelgroep interessante websites, blogs én sociale
media. Door uw doelgroep goed in kaart te brengen en te segmenteren,
kunt u tegen relatief lage kosten uw doelgroep heel specifiek bereiken,
ondanks alle concurrentie!

TIPS & TRICKS
+ Zorg voor zoveel mogelijk interessante
links van en naar uw website. Link niet
alleen naar de homepagina, maar juist
ook naar specifieke pagina’s.
+ Maak uw tekst goed leesbaar voor uw
doelgroep én zoekmachines met duidelijke titels, subtitels en opsommingen.
+ Promoot uw website waar u maar kunt:
in uw e-mailhandtekening, op sociale
media en blogs, en vergeet offline niet!

VERSE VERF WEBPLUS BV
Bezoekadres: Torenallee 20 | 5617 BC | Eindhoven | 040 401 90 00
Postadres: Spoorbaan 21 | 5051 ET | Goirle | 013 822 65 43
www.verseverf.com | webplus@verseverf.com

WEBSITES + WEBSHOPS

De woningplanner kan op allerlei manieren worden uitgevoerd,
van heel basic tot en met dynamische plattegronden en impressies. Scan deze pagina met Layar en zie de Woningplanner in
werking.

... OF MEER ?

1+1=3

Deze folder maakt gebruik van

DE WERELD OM ONS HEEN VERANDERT IN EEN RAZEND
TEMPO. NIEUWE PRODUCTEN EN INNOVATIES VLIEGEN
U OM DE OREN. HELEMAAL OP HET GEBIED VAN ONLINE
MEDIA. CMS, CRM, SEO, SEA, SOCIAL ENGAGEMENT,
ONLINE CONVERSIE, OM ER MAAR EEN PAAR VAKTERMEN
TEGENAAN TE GOOIEN. MAAR WAT IS HET NOU EIGENLIJK
ALLEMAAL EN WAT MOET U ERMEE? EN BELANGRIJKER

Download de gratis Layar App

NOG: HOE KUNT U HET VÓÓR U LATEN WERKEN IN PLAATS
VAN DAT U ER ALLEEN MAAR VEEL WERK AAN HEEFT?

Scan deze pagina

VERSE VERF WEBPLUS HEEFT DÉ OPLOSSING VOOR U. WIJ
ZORGEN ERVOOR DAT U SCOORT MET UW ONLINE MEDIA.
DAT U UW BEDRIJF EN UW PROJECTEN OPTIMAAL PRE-

Ontdek interactieve content

1 + 1 = ...
Dit leest u aan de voorzijde van deze folder. Hoe zit dat? Verse Verf
Webplus biedt u, naast 1 oplossing voor al uw online media, de verschillende onderdelen ook apart aan. Wilt u bijvoorbeeld uw huidige
projectwebsite uitbreiden met een woningplanner, heeft u advies
nodig op het gebied van sociale media of wilt u graag een AdWords
campagne voor uw product of project, dat kan allemaal bij Verse Verf
Webplus!

SENTEERT EN U BINNENKOMT BIJ UW DOELGROEP. MET
1 EENVOUDIG SYSTEEM, WAARIN U AL UW ONLINE MEDIA
ONDER KUNT BRENGEN EN BEHEREN.

EEN CLOUD IS SIMPEL GEZEGD DE ONLINE OPSLAG VAN

DE SOM IS MEER DAN HET GEHEEL DER DELEN!
Als geboren reclamemakers zijn wij overtuigd van de kracht van
herhaling. De diverse onderdelen die wij beschrijven in deze folder
werken in onze ogen het beste als ze samen worden ingezet.
Zodoende vullen ze elkaar niet alleen aan maar versterken ze elkaar
ook. Wij presenteren u graag een oplossing op maat, zodat u profiteert
van alle voordelen: optimaal resultaat, tijdswinst, foutreductie én dus
kostenbesparing!

WEBPLUS CLOUD

GEGEVENS EN BESTANDEN WAAR U ALTIJD EN OVERAL
TOEGANG TOT HEBT. DEZE OPSLAGRUIMTE BEVINDT
ZICH IN DE ZOGENAAMDE ‘CLOUD’, WAT VERTAALD EEN

ZONDER MOEITE DE BESTE
PRESTATIES VOOR UW

WOLK IS. DEZE TERM WORDT GEBRUIKT OMDAT DE
PLEK WAAR UW GEGEVENS EN BESTANDEN STAAN NIET
TASTBAAR IS. DEZE PLEK IS DE SERVER VAN VERSE
VERF WEBPLUS, WAAROP AL UW INFORMATIE GOED EN
VEILIG WORDT OPGESLAGEN.

ONLINE MEDIA
GA VOOR EEN 10+ MET
DE CLOUD OPLOSSING VAN
VERSE VERF WEBPLUS

© Verse Verf Webplus bv | Aan de informatie in deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

WAT KAN DE WEBPLUS CLOUD VOOR U BETEKENEN?
Met de Webplus Cloud zorgen wij ervoor dat u alle informatie, die u op
meerdere plekken op het internet wilt gebruiken, op 1 plek kunt beheren.
Uw projectinformatie wordt bijvoorbeeld gepubliceerd op uw bedrijfswebsite, op een projectwebsite, in een digitale brochure en op de prijslijst.
Wanneer er een aanpassing is wilt u niet al deze verschillende uitingen
1 voor 1 aanpassen. Verse Verf Webplus biedt de oplossing met de Webplus Cloud! In ons beheersysteem past u op 1 plek de informatie aan en
door de slimme koppelingen wordt deze wijzigingen automatisch overal
aangepast. De informatie in de Webplus Cloud kan tevens worden doorgegeven aan externe systemen, denk bijvoorbeeld aan een koppeling
met Funda Gateway.

+ Altijd en overal toegang tot informatie
over uw bedrijf, projecten en producten.
+ 1, 10 of 100 websites: al vanaf de eerste
website profiteert u direct van de
voordelen van de Webplus Cloud!
+ Alle informatie op uw online media
eenvoudig en snel up-to-date dankzij
de slimme koppelingen.
+ Ervaar tijdswinst, foutreductie én dus
kostenbesparing!

DE WEBPLUS CLOUD IS VOOR IEDEREEN
Vraagt u zich af of de Webplus Cloud ook bij u en uw bedrijf past?
Het antwoord is simpel: ja, want slim automatiseren is voor
iedereen een plus! Of u nu zelfstandig ondernemer bent of een
grote organisatie achter u heeft staan, of u kiest voor 1 of voor
meerdere weboplossingen, u ervaart altijd de voordelen van de
Webplus Cloud. En wat als uw bedrijf groter wordt en u meer
projecten krijgt? Dan groeit de Webplus Cloud gewoon met u mee!
Stop met al uw losse websites en beheersystemen en stap over
op 1 totaaloplossing voor uw online media: de Webplus Cloud!
We laten u graag zien dat 1 + 1 echt meer kan zijn dan 2. Neem
contact met ons op voor een advies en oplossing op maat!

