Quickstart

nieuwe Website

Wat is het doel van je een website?
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Ben je online zichtbaar op social
media? Post je zakelijk of privé?

Ik wil een website waarnaar ik
kan verwijzen als ik nieuwe
contacten leg.
Ik wil voornamelijk
informeren.
Ik wil voornamelijk inspireren
met mijn website.
Ik wil via de website nieuwe
klanten werven voor mijn
producten en diensten.
Ik wil mijn artikelen in een
webshop verkopen.
Ik wil vooral mensen online met
elkaar in contact brengen.
Ik wil bovenaan verschijnen in
Google met een aantal
zoektermen.
Anders, namelijk...

Facebook zakelijk /
Linked In zakelijk /
Twitter
zakelijk /
Instagram zakelijk /
Pinterest zakelijk /
Youtube
zakelijk /
Anders, namelijk...

privé
privé
privé
privé
privé
privé

Werk je voor andere bedrijven (business
to business) of particulieren?

Ik werk business to business.
Ik werk alleen met particulieren.
Ik doe beide.
Anders, namelijk...

Heeft je bedrijf:

• een logo waar je tevreden over bent? Ja/nee
• een huisstijl waar je tevreden over bent? Ja/nee
• een slogan waar je tevreden over bent? Ja/nee
• een duidelijke identiteit? Ja/nee
• een missie en visie? Ja/nee

Ruimte voor aantekeningen
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Ontwerp, look and feel

Welke websites van andere, vergelijkbare bedrijven vind jij goed?
Wat vind je goed aan die websites?
Spreek je (potentiele) klanten aan met u of je?
Zijn er folders of teksten die kunnen dienen als input voor
webteksten?
Welke kleuren passen bij jouw bedrijf, je diensten en/of producten?
Welke pagina's wil je op je website?

Afbeeldingen op je website

geen afbeeldingen, alleen tekst
illustraties
stockfoto's gratis / gekocht
foto's door jou gemaakt
foto's van een fotograaf
fotoreportage in opdracht
gemaakt
Anders, namelijk...

home pagina
informatie over diensten/producten
referenties/klantervaringen
over mij
blog / nieuwspagina
webshop
contactformulier
footer met adresgegevens
algemene voorwaarden
privacy reglement
cookie melding
Anders, namelijk...

Kernwoorden voor jou en je bedrijf

kwaliteit

exclusief

voor iedereen

luxe

goedkoop

duurzaam

betrouwbaar

flexibel

verantwoord

creatief

snel

zakelijk

intelligent

effectief

innovatief

basis

maatwerk

ambachtelijk

kunstzinning

wetenschappelijk

abstract

hip

competatief

sportief

massa

esthetisch

internationaal

afstandelijk

dichtbij

vrolijk

neutraal

technisch

clean/schoon

nostalgisch

futuristisch

modern

warm

koel

natuur
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