
aantrekkelijke homepage

content: beeld en tekst

gebruiksvriendelijkheid & navigatie

genereren van webverkeer

gegevens via Google Analytics

Wij checken bijvoorbeeld

Website scan
Optimaliseer jouw website met  
onze praktische tips.

start in overleg
looptijd circa 6 weken
contactmomenten 2-3

scan & 
meld je direct
gratis aan

Jij hebt je eigen website waar je met trots jouw bedrijf 
in de spotlight zet. Maar is deze duidelijk voor de be-
zoeker? Heb je een ‘call to action’ en is de navigatie  
optimaal? Wij analyseren jouw website en geven prak- 
tische tips en aanbevelingen voor tevreden bezoekers 
én het stimuleren van aankopen. Kosteloos. 

Jouw uitdaging
Jij bent online zichtbaar. Dat is mooi. Kun je tekst en 
beeld nóg toegankelijker maken voor de bezoeker en  
stimuleren tot aankoop? Maak je slim gebruik van 
cookies? Laat ons jonge marketingcommunicatie en 
ICT-talent vrijblijvend jouw website doorlichten. Meld je 
snel aan zodat we binnenkort jouw website scan kunnen 
uitvoeren en je kunnen voorzien van praktische tips en 
aanbevelingen. 

Onze oplossing 
Jong talent van Digiwerkplaats Rijnmond gaat voor en  
met jou aan de slag om jouw website bezoekers een  
fijne winkelarvaring te bieden. Ze kijken onder andere  
naar de menustructuur, de artikelen in tekst en beeld,  

call to action, navigatie binnen de website, hoe je  
verkeer naar jouw website toe leidt en doen technische  
en juridische checks. Met ons talent versterk je de  
digitale positie van jouw bedrijf!



Over Digiwerkplaats Rijnmond
Digitalisering biedt grote kansen voor ondernemers. 
Denk aan het efficiënter maken van bedrijfsprocessen, 
meer omzet en klanten via online sales- en marketing- 
activiteiten, of beter inzicht in de klantbehoefte door 
slim gebruik te maken van beschikbare data. 

Digiwerkplaats Rijnmond koppelt ondernemers aan jong 
talent die hen ondersteunt bij digitale vraagstukken. Zo 
kan jij gemakkelijk die eerste of volgende stap zetten 
voor jouw bedrijf. 

De digitale werkplaats is een landelijk initiatief van  
Ministerie Economische Zaken en Klimaat en wordt in 
regio Rijnmond uitgevoerd door IT Campus Rotterdam 
in nauwe samenwerking met het beroepsonderwijs,  
ondernemersnetwerken en regionale en lokale over-
heidspartijen. 

Onze jonge talenten
De jonge talenten van Digiwerkplaats Rijnmond volgen  
een opleiding aan één van de betrokken onderwijs- 
instellingen. Jouw opdracht is voor hen dé manier om het  
geleerde in de praktijk te brengen. Ze worden daarbij 
begeleid en gecoacht door docenten en expertbedrijven.  
Zo leren zij tijdens hun opleiding samenwerken in multi- 
disciplinaire en multilevel teams. We gaan daarom een  
inspanningsverplichting met je aan. Onze talententeams 
zetten zich dagelijks in voor het beste resultaat voor 
jouw bedrijf.

‘Website scan’ wordt mogelijk gemaakt door Albeda, 
Zadkine, Techniek College Rotterdam, Hogeschool  
Rotterdam en Hogeschool Inholland. 

Een andere uitdaging?
Ben je geinteresseerd geraakt in wat Digiwerkplaats  
Rijnmond voor jouw bedrijf kan betekenen, maar heb  
jij een andere uitdaging? Kijk op onze website welke  
trajecten we nog meer aanbieden!
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www.digiwerkplaatsrijnmond.nl

Deelnemen is gratis.
Meld je nu aan!

Heb je vragen? 
Neem contact op met onze relatiemanagers mkb:  
Diana de Winter via contact@digiwerkplaatsrijnmond.nl 
of bel 06 82 96 80 23 
Stefan Klink via contact@digiwerkplaatsrijnmond.nl
of bel 06 20 16 25 89
              digiwerkplaatsrijnmond
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