CONTENT
Onderhoud
pagina’s + reputatie
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WEBSITE

CONTENT BEHEER
Een dynamsiche website is eigenlijk nooit af...

Waarom is content beheer belangrijk?

Wanneer jouw nieuwe internetpagina’s naar tevredenheid

Je bent voor bezoekers uitsluitend interessant als ze bij jou

“online gaan” dan streef je vervolgens naar veel bezoekers,

vinden wat ze zoeken. Als jouw website oud nieuws bevat,

een optimale conversie en maximaal gebruiksplezier. Maar hoe

word je minder serieus genomen. Goed content beheer is dus

blijft jouw website succesvol? En hoe levert deze duurzaam

van groot belang om jouw website aantrekkelijk en relevant te

rendement?

houden voor bezoekers én zoekmachines.

Daarvoor dien je blijvend aandacht te schenken aan de

Het geregeld toevoegen van nieuwe pagina-inhoud en het

techniek (i.v.m. veiligheid, betrouwbaarheid en continuïteit),

optimaliseren van bestaande teksten en afbeeldingen geeft

aan de marketing (i.v.m. vindbaarheid en effectiviteit) en aan

de website actualiteit en autoriteit. Daarmee versterk je jouw

de content (i.v.m. actualiteit en kwaliteit).

reputatie en dat levert je meer bezoekers en meer omzet op.

Zelf doen of laten doen?

ABONNEMENTEN CONTENT BEHEER
Het allerbelangrijkste van iedere website is de inhoud. Dat is waarvoor de bezoekers komen. Gek genoeg krijgt de inhoud vaak niet
de aandacht die het verdient. Soms heeft de website niet de primaire focus of is er intern geen duidelijke eindverantwoordelijke.
Daardoor haal je wellicht niet het optimale rendement uit de website en kan een positieve klantervaring uit beeld verdwijnen. Een
afgewogen contentstrategie is daarom onontbeerlijk.
Het onderhouden van de inhoud van jouw website met nieuwe teksten, afbeeldingen en video’s kan best bewerkelijk zijn. Continu
inspelen op nieuwe mogelijkheden en het steeds vernieuwen van waardevolle en unieke informatie vergt immers tijd, kennis en
aandacht. Wil je profijt van alle investeringen in jouw website en voorkomen dat bezoekers teleurgesteld afhaken? Of wil je hulp
bij het beheren van jouw content? Maak dan gebruik van onze diensten!

WAAROM?
Wij denken samen met jou na over de best passende contentstrategie. Vindingrijck
kan jouw content beheer vervolgens optimaal verzorgen en je volledig ontzorgen.
Naast comfort en gemak biedt dit jou de volgende voordelen:
• Uitstekende klanttevredenheid door hoogwaardige content
• Snelle publicatie, op basis van een geagendeerd beheersplan
• Zoekmachine geoptimaliseerde content, vriendelijk geschreven voor de bezoekers
• Efficiënte kostenbesparing door gerichte investering in tijd en geld
• Hoge kwaliteit, veel service en altijd een actuele website!

WAT?
CONTENT CREATIE

CONTENT PLAATSING

CONTENT OPTIMALISATIE

•R
 edigeren van aangeleverde teksten

• Teksten, beeldmateriaal en

• Optimaliseren van de interne links

• Schrijven van optimale webteksten
• Verzorgen van beeldmateriaal
(foto’s, logo’s, illustraties, video’s

documenten plaatsen

• Conversie optimalisatie

• Plaatsen / opmaken formulieren,

• Andere gewenste zaken op het

knoppen en banners

gebied van webdesign en/of

en/of animaties)

vormgeving

HOE?
• Je koopt -afhankelijk van jouw behoefte- vooraf een aantal uren per maand in en neemt een bij jou passend abonnement af.
• Door het afsluiten van een abonnement betaal je een (aanzienlijk) lagere uurprijs dan onze losse tarieven.
• Ingekochte uren blijven gedurende de gehele looptijd van het abonnement (1 jaar) geldig en hoeven dus niet per maand of per
kwartaal opgemaakt te worden.
• Als je meer uren besteedt dan in het abonnement opgenomen (meerwerk), blijft het afgesproken tarief gelden.
• Meerwerk wordt na afloop van de opdracht of aan het eind van de periode in onderling overleg gefactureerd.
• De kosten van het contract worden vooraf (eenmalig voor de looptijd per maand / kwartaal / jaar) in rekening gebracht.
• Je kunt het contract te allen tijde opzeggen. Aangezien wij rekening houden met eventuele opdrachten van jouw kant vanwege
het overeengekomen contract, zal er geen restitutie plaatsvinden van niet benutte uren.

ONDERSTEUNEN

HÉLPEN

ONTZORGEN

CONTENT BEHEER

CONTENT BEHEER

CONTENT BEHEER

• 1 uur per maand

• 2 uur per maand

• 4 uur per maand

• Reactietijd 3 werkdagen

• Reactietijd 2 werkdagen

• Reactietijd 1 werkdag

ABONNEMENT (Contract 1 jaar)

ABONNEMENT (Contract 1 jaar)

ABONNEMENT (Contract 1 jaar)

Jaar 12x70

€ 840,-

Jaar 12x2x65

Jaar 12x4x60

€2.880,-

Kwartaal 3x75

€ 225,-

Kwartaal 3x2x70 €

420,-

Kwartaal 3x4x65

€ 780,-

Maand 1x80

€

Maand 1x2x75

150,-

Maand 1x4x70

€ 280,-

80,-

€ 1.560,€

Ook zonder abonnement ondersteunen, hélpen of ontzorgen wij jou graag maar dan op basis van offerte of nacalculatie.

Kijk voor meer vindingrijke mogelijkheden op: www.VINDINGRIJCK.nl • 0541 - 536 888 • contact@vindingrijck.nl

