
Webshop

In deze brochure vindt je meer informatie over de
mogelijkheden en de tarieven. Een offerte maak ik altijd
op maat. Ook zijn de betalingstermijnen bespreekbaar. 

B R O C H U R E



Cut the crap,
let's get results

 Wil jij een webshop laten maken? Een webshop is meer dan het online

zetten van je producten. Het is de plek waar de eerste ontmoetingen

plaatsvinden tussen je producten en je doelgroep. Wij gaan voor de

verrassing; een sterke online beleving die bezoekers transformeert naar

loyale klanten. Samen zorgen we voor een krachtige webshop die past bij je

merk én je klanten de beste shop ervaring bezorgt.
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Impress, engage
& satisfy
In je webshop is het belangrijk dat je producten er goed

uitzien en tot hun recht komen. Dat alle informatie erbij

staat en dat de shop ervaring positief is. Maar hoe zorg je

ervoor dat je online producten tastbaar worden voor je

klant? En hoe maak je het aanbod persoonlijk voor de

bezoeker en zorg je dat je haar blijft prikkelen en

verrassen?

Aan de hand van je wensen en onze creatieve en

technische input bouwen we vooruitstrevende

oplossingen. Samen zorgen we voor een

mobielvriendelijke webshop die 24/7 je producten en je

klanten met elkaar in contact brengt, vanaf ieder

apparaat.

Wij maken webshops op maat, waar zowel jijzelf als je

klanten zich direct thuis voelen. We zorgen dat het design

naadloos aansluit op jouw branding en die voor de beste

klantbeleving zorgt. zo is de kans groot dat je klanten

blijven terugkomen. Of nog beter, dat ze jouw webshop

ook bij anderen aanbevelen. 

De webshop kunnen we zo vormgeven dat jij er

gemakkelijk je weg in vindt. De modules die we onder

andere voor je kunnen bouwen:

- een veilig betaalsysteem

- eigen voorraadbeheer

- zoekmachine geoptimaliseerd

- en alles dat er verder voor zorgt dat je online store goed

loopt.



Tarieven Webshop
Een website van SANMEDIA is altijd op maat, daarom is de offerte dat ook. De precieze kosten zijn

namelijk afhankelijk van wat jouw website nodig heeft en de oplevertermijn.

W E B S H O P

TARIEVEN

WEBSHOP
Webshop incl. de nodige basispagina's  - € 1595,- 

Branding Shoot vanaf € 149,-

Product Shoot vanaf € 289,-

Huisstijl (Nieuw logo + beeldmerk, kleuren en lettertypes) vanaf € 395,-

UITBREIDINGEN

Je betaalt jouw website in 3 termijnen, waardoor je de kosten ook nog eens kunt spreiden. De eerste

termijn betaal je na het tekenen van de offerte en de volgende termijnen in de maanden erna. Het is

eventueel mogelijk om In termijnen betalen is mogelijk.

BETALING



Onderhoud webshop
Nadat een webshop online is gegaan, moet er maandelijks onderhoud gepleegd worden aan de

shop zoals updates en back-ups. 

Maar het kan natuurlijk ook voorkomen dat je aanpassingen aan je webshop wil verrichten zoals

nieuwe producten of prijswijzigingen. Als ondernemer ben je druk en zit je niet te wachten op het

onderhouden van je website of webshop. Daarom kun je bij ons een onderhoudspakket nemen

zodat jij geen omkijken meer hebt naar het onderhouden van je website.

Contactgegevens

W E B S H O P

Sanne Bolck

info@sanmedia.nl

https://sanmedia.nl

@sanmedianl

@sanmedianl

linkedin.com/in/sanne-bolck

€ 35,-  per maand

ONDERHOUDSPAKKET

http://emailadres.nl/
https://sanmedia.nl/
https://sanmedia.nl/
https://www.facebook.com/sanmedianl
https://www.instagram.com/sanmedianl/
https://www.linkedin.com/in/sanne-bolck/

