
We helpen je graag bij het 

ontwikkelen van uw website, 

huisstijl, SEO, Office 365, social 

media 

We zijn 7/7 bereikbaar !!! 

Vraag ons advies, niets is 

onmogelijk! 

S O L U T I O N S  F O R  Y O U  
Christoff Rotty 

 
Rekkemsestraat 80 - B8510 Marke

info@solutionsforyou.be // 0470 813 260

Solutions For You 
gevestigd in Marke wil je graag 

ondersteunen in het ontwikkelen 
van jouw online project. 

We starten met een vrijblijvend 
kennismakingsgesprek en luisteren 

welke richting jouw website uit 
dient te gaan. We beantwoorden 

jouw vragen en helpen 
brainstormen. Persoonlijke aanpak 

is ons handelsmerk.

W I E  Z I J N  W E

De dag van vandaag is online 
aanwezigheid niet meer weg te 

denken… De eerste kennismaking met 
jouw bedrijf gebeurt vaak online. Een 

website met op maat gemaakt 
webdesign dat bij jouw brand past kan 

dan niet ontbreken.

EEN EIGEN 
WEBSITE
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SOLUTIONS FOR YOU 

Voordelen 

* Mogelijkheid tot zelf je pagina’s te 
bewerken, of wij doen dit voor u, sowieso 
inbegrepen in de prijs! Wijzigingen op je 
website binnen de 24u zichtbaar.

* Geen onverwachte kosten, we werken met 
pakketprijzen. 

* Professioneel beveiligd mailadres, 
onbeperkte accounts.

* 7/7 bereikbaar.

* Ondersteuning aan huis indien nodig. 

* Bezoekers statistiek opvraagbaar

E E N  W E B S I T E  U W  O N L I N E  I D E N T I T E I T

Een website is vandaag niet meer weg te denken, elkeen zoekt tegenwoordig alles online op, een 
reservatie, een webshop, informatie. 

Zorg ervoor dat u de digitale trein niet mist.

JOUW WEBSITE:  

Om de beste service te kunnen leveren en volledig op maat van 
jouw wensen te kunnen werken wordt er steeds een 
kennismakingsgesprek ingepland. Zo kunnen wij voorleggen wat 
de mogelijkheden zijn – die overigens eindeloos zijn – en met jou 
afstemmen wat de verwachtingen zijn. Wij pakken elke opdracht 
op een persoonlijke manier aan en bieden flexibiliteit om zo tot 
het gewenste eindresultaat te komen.

OFFICE 365 

Word, Excel, outlook,… gebruik deze software zowel online als 
offline. Altijd de meest recentste software. Updaten is geen nood-
zaak meer. 

SOCIAL MEDIA:  

Wij kunnen in samenspraak met jou uw social media beheren. We 
brengen jou op de hoogte indien een klant een belangrijke vraag 
of mededeling heeft. We posten berichten op Facebook, 
Instagram. Wij nemen graag uw zorgen over.


