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De naam Nahani stamt uit een oude indianenle-

gende 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 erva-

ring in verkoop en marketing past hij toe bij de ont-

wikkeling van websites en webapplicaties voor klan-

ten. 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 marke-

tingstrategie dus. Daardoor wordt een website meer 

dan alleen een ‘digitale folder’. Het wordt een middel 

voor communicatie, handel, klantenwerving en ac-

tieve promotie; met als doel het bedrijfsresultaat te 

verbeteren. Meer dus dan alleen een mooi plaatje. 

Commerciële wensen en ideeën vertalen in internet-

pagina’s en applicaties; dat is de onderscheidende 

aanpak van de sympathieke webdesigner uit Vaas-

sen.sen.

Strategie bepaalt resultaat
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kosten is de dienstverlening van Foppen uiterst aan-

trekkelijk. Naast zijn maatwerk webontwikkeling 

onder de naam Nahani heeft hij namelijk het product 

BudgetWebs in de markt gezet. Onder deze merk-

naam levert hij voordelige weboplossingen, op basis 

van een geautomatiseerd systeem, dat relatief een-

voudig door de klant zelf te onderhouden is. 

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 web-

site heeft. En een kennismakingsgesprek is bij de in-

ternetmarketingdeskundige uit Vaassen ook gewoon 

kosteloos.

“Een website is geen kostenpost maar een 

investering die zichzelf moet  terugverdienen. 

De strategie bepaalt het resultaat.”

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. 

‘ M a r k t g e r i c h t e  w e b s i t e s  e n  i n t e r n e t a p p l i c a t i e s  d i e  g e l d  o p l e v e r e n ’
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