Digital agency voor
vooruitstrevende bedrijven

WEBSITEKING.NL

Voor al jouw digitale benodigdheden.

Websites, foto's en videos.

info@websiteking.nl

+ 31 6 39 68 83 37

Welkom bij
Websiteking

Digital agency voor
vooruitstrevende bedrijven

In deze brochure vind je informatie over onze diensten, de
sectoren die wij helpen, voorbeelden van ons werk, en onze werkwijze.

Websiteking helpt jouw bedrijf bij het realiseren van haar digitale
benodigdheden. Onze #1 focus? Het omzetten van jouw
informatie naar belevingen, door middel van websites, foto's en
video's.
Met passie voor de digitale wereld hebben wij (Founders -Rob en
Wim) in 2017 Websiteking opgericht, en sinds dien helpen wij
vooruitstrevende bedrijven bij het behalen van hun online doelen.
Dus, streef jij net als wij naar kwaliteit, en wil jij jouw bedrijf op de
juiste manier online neerzetten? Neem dan contact met ons
zodat wij jouw plannen kunnen bespreken.
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Diensten
Onze
Diensten.

Web development

Websiteking heeft een ruim assortiment aan
digitale expertise, en kan jouw bedrijf van
vrijwel elk soort digitale benodigdheden
voorzien.

Branding

Zoek jij een 'Wow factor' website die past
bij jouw bedrijf? Dan ben je bij ons aan
het juiste adres.

Krachtige branding is de basis voor jouw
bedrijf. Laat ons je assisteren bij het
verwezenlijken van jouw visie.

Foto & Videografie

Strategie

Naast websites en branding realiseren
wij ook opmaat foto's en videos voor
jouw brand of product. #all_in_one

Hosting?

Wij zetten graag onze kennis en expertise
in om jouw digitale aanwezigheid
succesvol te maken.

Zoek je wat anders?

Wij regelen alle hosting voor jouw

Neem voor specifieke aanvragen

nieuwe website! Bekijk voor de kosten onze

contact met ons op.

FAQ op de website.
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Sectoren
Onze

Wij helpen allerlei soorten sectoren bij het
realiseren van hun digitale benodigdheden.

Sectoren.

Stap 1 is dat wij altijd eerst jouw bedrijf
bestuderen, en vervolgens aan de slag gaan.

Startups

Corporate

Deel je nieuwe idee, product of service

Toon jouw business aan de wereld met

met de wereld op een prachtige

een strakke & professionele corporate

moderne website.

website.

Catering/Horeca

Webshops

Jouw Catering/Horeca bedrijf, of food

Verkoop producten via een opmaat

product aantrekkelijk presenteren? We

gedesignde Webshop. Makkelijk te

got your back.

managen via het CMS systeem.

Events

Blogs

Verkoop meer tickets en trek meer

Deel jouw verhalen met de wereld op

bezoekers aan met een overzichtelijke

een makkelijk te gebruiken, opmaat

event website.

gedesignde CMS website!

Staat jouw business er niet tussen?
Geen problem, wij kunnen voor elke business
een bijpassende website maken
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Cases
Bekijk

Bekijk hier onder een aantal showcases
waar wij trots op zijn.

Ons werk.

2019

Cyclemedia

Web dev. - strategie
Voor Cyclemedia hebben hebben wij
een nieuwe frisse site gerealiseerd die
past bij de tijd! Overige taken:
CMS systeem, animaties en hosting.

2018

2018

Landwaart Culinair

Social media men

Landwaart Culinair is de beste groente

Voor SMM hebben wij de website

winkel van Nederland. En dat is ook terug

volledig ontworpen en gebouwd.

te zien in de site.

Ben jij geïnteresseerd en
wil je meer over ons weten?
Bekijk onze website of neem
direct contact met ons op.

+31 6 39 68 83 37
info@websiteking.nl

Websiteking - brochure

4

Werkwijze
Bekijk

Hoe wij werken.
Meeting
STAP 1

Lees hoe het webdevelopment en
design proces bij ons gaat.

#Brainstorming

Op locatie of video call

We bespreken samen de website
benodigdheden en specificities. Dit kan
in een meeting op locatie, of via een
video call.

#Requirements

Benodigdheden ronde
STAP 2

Op locatie of video call

Tijdens deze ronde(s) bespreken we de
functionaliteit van de site, de verschillende
webpagina’s en de invulling van content
placeholders op de webpagina secties.

Design ronde
STAP 3

#Bouwen

Op locatie of video call

Tijdens deze ronde(s) bespreken we de
huisstijl, kleuren, lettertypes, animaties, layout
en algemene look en feel van de Website.
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Contact
Ready, Set,
Go!

Tijd voor een meeting! Wij kijken
uit naar jouw email of belletje.

laten we samen
werken.
Onze gegevens
Wij zijn op werkdagen altijd
bereikbaar van 09:00 - 17:00. Per
email reageren wij binnen 1
werkdag.
+31 6 39 68 83 37
info@websiteking.nl

Mini FAQ
Neem voor overige vragen contact met ons op!

Hoe lang duurt het bouwen van een website?
Over het algemeen zijn wij 1 maand bezig met jouw website. Wij werken op basis van
strakke sprints. Hierdoor houden we flink de vaart in jouw project.

Wat zijn de kosten van jullie websites?
De kosten hangen sterk af van de benodigdheden van de website. Het uurtarief van Website
King is 85 EUR ex btw. Gebruikelijk is dat wij minimaal 45 uur met een project bezig zijn.
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WEBSITEKING.NL

info@websiteking.nl

+ 31 6 39 68 83 37

