‘Marktgerichte websites en internetapplicaties die geld opleveren’

Nahani WebServices
Websitebouw en internetmarketing. Die kun je laten uitvoeren door tal van ICT-bedrijven. Maar waarom zou je het ver zoeken als in de eigen
regio een uitstekende webdesigner zit, die meer levert dan alleen promotionele internetpagina’s. Eddy Foppen van Nahani WebServices uit
Vaassen levert namelijk websites die geld ópleveren. Op basis van jarenlange marketingervaring realiseert Foppen marktgerichte websites die
maximaal bijdragen aan het bedrijfsresultaat.

Commerciële wensen en ideeën vertalen in internetpagina’s en applicaties; dat is de onderscheidende
aanpak van de sympathieke webdesigner uit Vaassen.

Strategie bepaalt resultaat
“Een website is geen kostenpost maar een investering die zichzelf moet terugverdienen. De strategie
bepaalt het resultaat,” aldus Foppen. Dat betekent
dat voor een optimaal rendement een goede voorbereiding noodzakelijk is. Foppen zet op een rij wat
een website kan toevoegen, wat de kosten èn wat
de mogelijke opbrengsten zijn. Onderdeel van de
marktgerichte aanpak is een totaalpakket aan maatwerkdiensten. Daaronder vallen naast webdesign
onder meer onderhoud en beheer van websites en
webdatabases, zoekmachine-optimalisatie, internetmarketing, bezoekersanalyse, website-optimalisatie
en webshops. Zo heeft Foppen bijvoorbeeld ruime
ervaring in het toepassen van effectieve internetreclame, voor het trekken van bezoekers naar een
website of het werven van klanten. Foppen: “een
website bouwen is niet zo moeilijk. Een succesvolle
website is een ander verhaal. Een website is een investering – een marketingtool - die zichzelf terug
moet verdienen. Niet het uiterlijk van een website is
bepalend voor de kwaliteit, maar de inhoud en natuurlijk de vindbaarheid.” Ook voor wat betreft de
kosten is de dienstverlening van Foppen uiterst aantrekkelijk. Naast zijn maatwerk webontwikkeling
onder de naam Nahani heeft hij namelijk het product
BudgetWebs in de markt gezet. Onder deze merknaam levert hij voordelige weboplossingen, op basis
van een geautomatiseerd systeem, dat relatief eenvoudig door de klant zelf te onderhouden is.

“Een website is geen kostenpost maar een
investering die zichzelf moet terugverdienen.
De strategie bepaalt het resultaat.”
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Internet: www.nahani.nl
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De naam Nahani stamt uit een oude indianenlegende en betekent ‘zij die straalt’. De symbolische
betekenis van Nahani is ‘brenger van voorspoed’.
Directeur Eddy Foppen is niet alleen gecertificeerd
webdesigner en php-programmeur, maar eveneens
gecertificeerd NIMA-marketeer. Zijn jarenlange ervaring in verkoop en marketing past hij toe bij de ontwikkeling van websites en webapplicaties voor klanten. Het brengen van voorspoed, dat is precies wat
Foppen voor klanten wil betekenen. Een website
moet volgens Foppen niet alleen maar geld kosten,
maar juist geld in het laatje brengen. Webdesign op
basis van een grondige bedrijfsanalyse en marketingstrategie dus. Daardoor wordt een website meer
dan alleen een ‘digitale folder’. Het wordt een middel
voor communicatie, handel, klantenwerving en actieve promotie; met als doel het bedrijfsresultaat te
verbeteren. Meer dus dan alleen een mooi plaatje.

Vrijblijvende Quickscan
Twijfel? Niet nodig. Laat Foppen vrijblijvend een
Quickscan van uw website uitvoeren en hij brengt de
tekortkomingen en onbenutte mogelijkheden in
beeld. Dat laatste doet hij ook als u nog geen website heeft. En een kennismakingsgesprek is bij de internetmarketingdeskundige uit Vaassen ook gewoon
kosteloos.
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