
MKB STUNTER ALL-IN WEBSITE INCLUSIEF

 

• Advies internetmarketing
• Nieuwste technieken
• Geen open source
• Maatwerk webdesign
• Maandelijks onderhoud

Vanaf € 1.75 

per dag

“Ze denken mee over mijn online verdienmodellen. 
Ik krijg de juiste bezoekers. Elke maand helpt het team van 
MKB Stunter mijn website actueel te houden”.

• Beheer mailadressen
• Goed gevonden in Google
• Geen instapkosten
• Geschikt voor mobiel en tablets
• Maandelijks statistieken

COMPLETE WEBSITE
voor ondernemers

Voor € 52,50 per maand een 
complete bedrijfswebsite !

 MKB Stunter maakt c     ommerciële bedrijfswebsites die 
mooi en goed vindbaar zijn. Maandelijks actueel en 
meer dan een online visitekaartje. Wij zorgen er voor 
dat u de juiste bezoekers krijgt.

Met een MKB Stunter website heeft u als ondernemer 
een zeer voordelige all-in oplossing, de bouw en het 
onderhoud is volledig inbegrepen.  

Géén  instapkosten, maar voor een vast laag bedrag 
per maand direct aan de slag.



Responsive 
Design

Hoger in 
Google

Overige 
Diensten

All-in Websites
Als ondernemer heeft u met een All-in website totaal geen zorgen. Ons team van MKB 
Stunter ondersteunt u maandelijks met het actueel houden van uw commerciële website. 
Met de All-in website vanaf € 52,50 per maand zullen uw klanten u vinden op het internet. 
Het team van MKB Stunter maakt een exclusieve commerciële website. Geheel in de huisstijl 
van uw bedrijf en voorzien van de laatste technieken. Altijd actueel en gegarandeerd nieuwe 
online bezoekers. Elke maand neemt onze specialist contact op en geeft u persoonlijk advies. 

Hoog in Google resultaten. MKB Stunter maakt 
uw website goed vindbaar in Google en andere 
zoekmachines. Ons professionele team zorgt er
voor dat uw nieuwe bedrijfswebsites met 
verschillende zoekwoorden en andere technieken 
hoog in Google wordt gepositioneerd. MKB 
Stunter werkt elke maand aan uw website, zodat 
de bedrijfswebsite een steeds hogere pageran-
king zal krijgen. Als ondernemer ontvangt u 
maandelijks een basisrapportage van de resultaten 
van uw bedrijfswebsite. Elke maand zullen nieuwe 
potentiele klanten en / of opdrachtgevers uw web-
site bezoeken.  Een all-in website van MKB Stunter 
is de oplossing om uw concurrent een digitale stap 
voor te zijn. 

MKB Stunter bouwt niet alleen commerciële 
websites, maar heeft als echte internetspecialist 
ook andere online diensten.

• Webshops
• Webportals
• Nieuwsbrieven (EDM)
• SEO Zoekmachine Optimalisatie
• SEA Zoekmachine Adverteren
• Social Media Campagnes
• DTP Huisstijl, logo’s
• DTP (Online) Brochures
• Interim-marketeers
• Multimedia implementatie

MKB Stunter maakt de bedrijfswebsite responsive voor mobiele 
telefoons en tablets. Steeds meer mensen gebruiken een mobile 
device voor internet. Meer potentiële klanten of opdrachtgevers 
zullen zo eenvoudig alles over uw bedrijf, diensten en producten te 
weten komen. Via de mobiele omgeving kan er snel contact worden 
opgenomen via het gekoppelde telefoonnummer of e-mail. Een 
responsive website zorgt gegarandeerd voor meer online bezoekers 
en klantcontacten. Ons team zet ook uw bedrijfswebsite mobiel 
online.

En dat al vanaf € 52,50 per maand bij een All-in website. 



Een professionele webshop 
door echte internet
specialisten !

      

“De All-in website  hielp me al meer klanten te krijgen. 
De volgende logische stap was een professionele webshop. 
Zonder de technische kennis en adviezen was het nooit 
gelukt.”

Waarom een MKB Stunter webshop 
beginnen?

• Erkend webshop leverancier
• Professioneel advies en ondersteuning
• Eenvoudig te beheren webshop software
• Commercieel maatwerk webdesign
• Internetmarketing webshopspecialist

WEBSHOPS
voor ondernemers

Een eigen online winkel is het leukste wat er is. 
MKB Stunter ontwikkelt professionele webshops 
die ook nog eens eenvoudig zijn te beheren. 

Ons team van specialisten helpt ondernemers om 
een webshop vanaf het begin op te bouwen. Van 
het marketingplan, het design tot de koppelingen 
voor het online betalen, zoals I-deal, Paypal 
en creditcards. 



5 Redenen
voor een
Webshop

Mobiele  
Webshops

Webshop beginnen 

Overige 
Diensten

Het team van MKB Stunter helpt bij het opzetten van een webshop. Bij een webshop komt 
heel wat kijken. Teksten, productfoto’s, betaalsystemen, Social Media  en natuurlijk de 
naamsbekendheid van de webshop. Ons team ontwikkelt niet alleen de techniek, maar 
helpt ook met de online marketing.  Is de webshop online, dan gaat het pas beginnen.  
MKB Stunter heeft echte specialisten die de webshop tot een succes kunnen maken. 

Nog meer service verlenen aan klanten of meer 
potentiele klanten genereren? Dan is een mobiele 
webshop van MKB Stunter de oplossing. Het team 
van MKB Stunter zorgt voor nieuwe online bezoekers 
via mobiele telefoons, tablets of Facebook.

Steeds meer mensen gebruiken hun mobiele telefoon 
of tablet  voor online shopping. Op deze schermen
past minder informatie dan op het scherm van een pc.
Het team van MKB Stunter maakt
webshops die geschikt zijn voor mobiele telefoons 
of tablets. Of dat nu een iPhone of iPad, een Samsung
of een HTC is. De webshop is gebruiksvriendelijk 
zowel via een touchscreen als een toetsenbord. 

MKB Stunter zorgt gegarandeerd voor een 
goed werkende commerciële webshop. Voor de PC, 
mobiele telefoon of tablet. Onze webshops zijn ook uit 
te breiden met een professionele Facebook webshop.

MKB Stunter bouwt niet alleen commerciële 
webshops, maar heeft als echte internetspecialist 
ook andere online diensten.

• All-in Websites
• Webportals
• Nieuwsbrieven (EDM)
• SEO Zoekmachine Optimalisatie
• SEA Zoekmachine Adverteren
• Social Media Campagnes
• DTP Huisstijl, logo’s
• DTP (Online) Brochures
• Interim-marketeers
• Multimedia implementatie

• Bereik: Een extra verkoop kanaal
Een webshop biedt de mogelijkheid om extra omzet te genereren.
Potentiele klanten in Nederland of zelfs over de gehele wereld.
Met een paar klikken.

• Kostenbesparend: Virtuele winkel
24/7 geopend, zonder te betalen voor een bedrijfspand. E�ectief
gericht je klanten opzoeken op het internet. Overzichtelijke kosten.

• Groeimogelijkheden: Assortiment
Met een webshop van MKB Stunter is het eenvoudig om het assor-

    timent uit te breiden. Online klanten kunnen nog meer kiezen uit 
    het assortiment van producten. 
• Altijd open: 24 uur per dag

24 uur per dag, 7 dagen in de week klanten online. Klanten kunnen
dag en nacht producten bekijken en bestellen. Bestellingen ziet u
vanzelf in de mailbox.

• Eindeloze mogelijkheden: Repeat orders
Een webshop van MKB Stunter heeft oneindige mogelijkheden.
Nieuwsbrieven verzenden, Social Media implementatie en nog
veel meer. Klanten blijven terugkomen.



LEASE EEN E-MARKETEER !

      

“Als horecaondernemer heb ik weinig tijd. MKB Stunter 
zorgde dat mijn logo overal terugkomt. Op mijn 
website, Facebook en zelfs op mijn menukaart. 

Ik krijg via mijn website reserveringen van nieuwe 
klanten. De ideale voordelige oplossing.”

Bedrijfsuitstraling
Huisstijl & Marketing

Voor veel ondernemers is de marketing voor het 
bedrijf onoverzichtelijk aan het worden. Een vaste 
medewerker om de bedrijfsuitstraling en marketing 
te regelen en bij te houden is �nancieel niet haalbaar. 

Bij MKB Stunter kan voordelig een e-marketeer 
worden ingehuurd.  De e-marketeer voert uw online 
marketingplan uit. Een plan waarin staat hoe uw 
bedrijf verder gepositioneerd wordt op het internet 
voor de lange termijn.  

De e-marketeer neemt de gehele internetmarketing 
uit handen en zorgt voor een professionele bedrijfs-
uitstraling op het internet. Een voordelige bedrijfsop-
lossing met betere resultaten voor uw bedrijf. 

• Huisstijl bewaking
• Actuele website
• Geen vaste kosten

• Doelgroepen bereiken
• Meer online bezoekers
• Per uur inzetbaar

• Actueel Social Media
• Meer Bekendheid
• Marketingprofessional

De voordelen van een e-marketeer 
op een rijtje 

 



E-Mail
Marketing

Multimedia

Huisstijl

Overige 
Diensten

Een mooi logo, een mooi lettertype, de juiste kleuren , perfecte foto’s voor op internet en 
drukwerk. Dat is wat ons team maakt voor ondernemers. MKB Stunter maakt niet alleen 
websites die goed worden gevonden, maar verzorgt ook de complete huisstijl die bij een 
perfecte website hoort. Een professionele bedrijfsuitstraling die klanten en relaties zullen waarderen. 

MKB Stunter verzorgt een complete corporate identity.  Stapsgewijs wordt de nieuwe uitstraling van
het bedrijf ontwikkeld. De huisstijl wordt daarna verwerkt in drukwerk zoals een brochure, een nieuwe 
website, digitale nieuwsbrieven en social media.  Vanaf dat moment zal uw bedrijf herkenbaar zijn. Een 
sterke en professionele huisstijl geeft vertrouwen bij potentiele klanten en opdrachtgevers. 

MKB Stunter bouwt niet alleen commerciële 
websites, maar heeft als echte internetspecialist 
ook andere online diensten.

•   All-in Websites
•   Webshops
•   Webportals
•   Nieuwsbrieven (EDM)
•   SEO Zoekmachine Optimalisatie
•   SEA Zoekmachine Adverteren
•   Social Media Campagnes
•   DTP (Online) Brochures
•   Interim-marketeers

Wist u dat communicatie via e-mail nog steeds het meeste wordt 
gewaardeerd door uw netwerk? MKB Stunter heeft de ideale com-
merciële oplossing. Onze digitale nieuwsbrieven hebben een enorm 
positief commercieel e�ect. 

Uw e-mailbestand is commercieel te gebruiken. Ons team ontwikkelt 
een digitale nieuwsbrief in uw huisstijl. Vervolgens verzorgen wij de 
technische ontwikkeling en versturen via het internet de digitale 
nieuwsbrief met actueel bedrijfsnieuws naar uw relaties en 
potentiele nieuwe klanten en / of opdrachtgevers. 

Niet alleen ziet uw netwerk een mooie digitale nieuwsbrief van uw 
bedrijf, ook meet ons team precies door wie en wanneer de digitale 
nieuwsbrief is gelezen. Een voordelige e�ectieve oplossing voor meer 
bedrijfsbekendheid , potentiele klanten en klantenbinding.

Uit onze onderzoeken naar wat bezoekers op internet 
doen, blijkt dat bezoekers op internet steeds minder 
lezen. Bezoekers willen snel informatie hebben.  
Online bezoekers willen steeds meer beelden zien en 
korte e�ectieve teksten. MKB Stunter is gespeciali-
seerd in e�ectieve commerciële websites en multi-
media diensten. 
Ons team verzorgt webfotogra�e, webcommercials, 
online bedrijfs�lms, web motion graphics en web-
casting. Foto’s, �lms en geluidsfragmenten worden 
professioneel verwerkt op uw website. Bezoekers op 
uw website zullen nog sneller een goede impressie 
krijgen van uw bedrijf. Online multimedia oplossin-
gen zorgen voor een meer professionele bedrijfs-
uitstraling en uw bezoekers blijven langer online. 



Meer online bezoekers
      

“ Ze denken mee over mijn online verdienmodellen. 
   Ik krijg de juiste bezoekers. Elke maand helpen ze mijn 
   website actueel te houden’’

Google wijzigt regelmatig de werking van de 
zoekmachine. MKB Stunter houdt voor klanten
deze ontwikkeling bij en zorgt dat de websites
geoptimaliseerd zijn en blijven. 

Google toont alleen websites die inhoudelijk 
voldoen aan de juiste zoektermen. 

Zo ontwikkelt ons team bijvoorbeeld speci�eke 
websites die speciaal over uw dienst of product
gaan. Hierdoor wordt uw product of dienst beter 
gevonden, daardoor meer kwalitatief goede 
bezoekers en uiteindelijk meer omzet! 

SEO & SEA

Een geoptimaliseerde internetomgeving geeft 100%
zeker meer kans op e-mails en telefoontjes van klanten!



Web 
Banners

Facebook 
Adverteren

Google Adverteren

Overige 
Diensten

Miljoenen mensen zoeken op Google. Veel potentiele klanten naar uw bedrijf? 
Adverteren op Google is zeer e�ectief en verstandig. Uw bedrijf wordt op de eerste 
pagina getoond boven of naast de zoekresultaten. Gegarandeerd nieuwe bezoekers!

Hoe MKB Stunter dat doet? Onze specialist in online adverteren stelt met u een advertentiecampagne 
samen en zorgt er voor dat dit professioneel op internet wordt uitgevoerd. Onze ervaring zorgt er voor 
dat wij precies weten waar uw klanten op zullen zoeken. Wij zorgen er voor dat de bezoekers doorklik-
ken naar de juiste pagina op uw website.

Een e�ectieve manier om meer bezoekers op de website van het 
bedrijf te krijgen is het plaatsen van webbanners op andere websites. 
MKB Stunter verzorgt voor een professionele webbanner die geheel 
wordt opgemaakt voor een actie van een product of aanbieding.
 
Ons team verwerkt in de banner een speciale code, waardoor precies 
is te meten of er is geklikt op de banner. Op deze manier is te zien of 
de banner op de website wordt aangeklikt. Na het meten kan bepaald 
worden om de webbanner te laten staan of op een andere interessante 
website te plaatsen. Een zeer e�ectieve online reclamecampagne is het 
resultaat.  

MKB Stunter bouwt niet alleen commerciële 
websites, maar heeft als echte internetspecialist 
ook andere online diensten.

•   Webshops
•   Webportals
•   Nieuwsbrieven (EDM)
•  Social Media Campagnes
•   DTP Huisstijl, logo’s
•   DTP (Online) Brochures
•   Interim-marketeers
•   Multimedia implementatie

Social Media is een belangrijk onderdeel voor 
een bedrijf. Nederland kent ongeveer 6 miljoen 
Facebook gebruikers. En daar zitten vele poten-
tiele klanten voor uw bedrijf tussen. MKB Stunter 
helpt u meer likes te krijgen of meer bezoeken 
naar uw bedrijfswebsite.

Facebook kent uitgebreide advertentiemogelijk-
heden. Ons team stelt samen met u een 
advertentiecampagne op, de juiste doelgroep 
wordt bepaald, de juiste afbeeldingen en teksten 
om uiteindelijk een mooie en e�ectieve advertentie 
op Facebook te plaatsen. Door onze ervaring met 
e�ectieve Social Media campagnes zorgt dit voor 
meer bezoekers op uw website. 



WEPORTALL
WePortAll biedt u een gepersonaliseerd klantenportaal waar u

uw informatie met uw klanten kan delen. 

Laagdrempelig en gemakkelijk in gebruik. Voor uw klanten maar 
ook als intern communicatiemiddel is WePortAll de �exibele 

en complete oplossing! 

Alles onder controle

WEPORTALL
created by zojoh.com

www.weportall.nl
Postbus 116

2290AC Wateringen

Hoefsmid 7
2292JJ Wateringen

Uw interesse gewekt?
Neem contact op!

Klantenportaal voor iedereen!
WePortAll biedt u een flexibel klantenportaal voor het delen van documenten 
en informatie. U hee� een eigen zwaarbeveiligde omgeving, laagdrempelig en 
gemakkelijk in gebruik.  Met WePortAll hee� u een onafhankelijk platform waar
uw klanten op kunnen inloggen. 

WePortall is flexibel en biedt volop mogelijkheden tot koppeling van informatie-
bronnen. Uiteindelijk bepaalt u zelf welke informatie u in het portal beschikbaar 
maakt.

Binnen het portaal kunt u met rollen rechten toekennen aan klanten en medewerkers.
Ook interne rollen kunt u flexibel inrichten. Medewerkers specifieke klanten toekennen
en gegevens afschermen? Het behoort allemaal tot de mogelijkheden.

Het systeem is flexibel opgezet zodat het voor allerlei branches en toepassingen 
inzetbaar is. WePortAll is te koppelen aan uw eigen bedrijfsso�ware maar ook aan 
leveranciers als Exact (online), AccountView, UNIT4, Atlas en King. Het is de oplossing 
voor de onderneming die op zoek is naar een solide zelfstandige oplossing om de
digitale stap te nemen. Uw eigen klantenportaal is een USP voor uw onderneming!

Contracten Handleidingen Facturen Notulen

Rapportages Cijfers Gegevens ...

Tijdsbesparing

Kostenbesparing

Documenten uitwisselen

Documenten accorderen

Overzicht en structuur

Online Omgeving

Alles onder controle

Veilig in de cloud

Modulair en �exibel

Noti�caties

Veilig en gemakkelijk

Zelfstandig of samen

info@weportall.nl
087 87 22 111



Uw interesse gewekt?
Neem contact op!

info@weportall.nl
087 87 22 111

WEPORTALL
Alles onder controle

Tijdsbesparing

Kostenbeparing

Documenten uitwisselen

Documenten accorderen

Overzicht en structuur

Online omgeving

Modulair en flexibel

Notificaties

Veilig en gemakkelijk

Zelfstandig of samen

Veilig en in de cloud

Alles onder controle

Infographic
Kostenbesparing

WePortAll is een branche-
onafhankelijk oplossing

geschikt voor o.a.
assurantiekantoren
administratiekantoren
schoonmaakbranche
onderwijsbranche
vve-beheer
zorginstellingen

80%belangrijke
informatie 
staat  op papier of in email

15%                            van alle documenten 
                            worden verkeerd 
gearchiveerd of raken verloren

ARCHIVEREN

REPRODUCEREN VAN EEN
DOCUMENT

VINDEN VAN VERLOREN
DOCUMENT
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70% HEEFT NOG GEEN DOCUMENT
MANAGEMENT SYSTEEM

50%
van uw
werktijd

HET ZOEKEN NAAR
DOCUMENTEN EN

HET VERSTUREN VAN
DOCUMENTEN KOST U

VROEGER

WEPORTALL
created by zojoh.com

NU
postzegels
usb sticks
servers
attachments


	Inlay Mkb All-in v101 kopie
	Inlay Mkb Webshop B&F v101 kopie
	Inlay Mkb Huisstijl B&F v101 kopie
	Inlay Mkb SEO & SEA B&F v101 kopie
	Inlay_Weportal_Front_v101 kopie
	Inlay_Weportal_Back_v101 kopie

