automatisering en
internetDiensten

WebDesign

Uw online identiteit
Waarom?
Potentiële klanten oriënteren zich steeds
vaker op internet. De uitstraling en
betrouwbaarheid van uw website zijn
van grote invloed op de keuze van een
klant. De opmaak, huisstijl, structuur en
navigatie moeten goed afgestemd zijn op de
doelgroep.
Een professionele website laat een positieve
indruk achter bij bezoekers. Wilt u ook een
professionele website? Vraag dan vrijblijvend
naar de mogelijkheden.

Voor wie?
Webdesign voor iedereen
Voor iedereen die op zoek is naar een mooie, professionele website.
Een goede website schept vertrouwen. Dit heeft een positief effect op
het imago van uw bedrijf en zal uw verkoop bevorderen.

Webdesign is geschikt indien u:
>> een nieuwe uitstraling wilt voor uw website, webshop of 		
webapplicatie

>> de huidige uitstraling van uw website wilt verbeteren

De mogelijkheden:
>> Schematisch ontwerp Het schematische ontwerp is de bouwtekening van een website. Die geeft een duidelijke opzet van
de verschillende onderdelen op een website (navigatie, indeling en inhoud). Het is verstandig om vroeg in het proces te beginnen met
een visuele functionele weergave van een website of applicatie. Over vormgeving hoeft nog niet te worden nagedacht. Hierdoor wordt
alleen op de informatie voorziening gefocust.
>> Grafisch ontwerp Uw website moet op een juiste wijze met de buitenwereld communiceren en uw doelgroep prikkelen. Met het

grafisch ontwerp worden de opmaak en vormgeving van uw website bepaald. Het is een weergave van hoe het eindresultaat eruit zal zien. Een
goed grafisch ontwerp zorgt ervoor dat alle elementen op een pagina op de juiste manier de aandacht trekken. Zodat uw doelgroep zich kan
identificeren met de uitstraling van uw website.

webdiensten

>> kbite.nl/webdesign

Usability
Usability is de term waarmee de gebruiksvriendelijkheid van een website aangegeven wordt. Deze is bepalend voor het
gemak waarmee een gebruiker (online)
informatie kan vinden en een product kan
bestellen of gebruiken. Usability is dus belangrijk voor klanttevredenheid. De totale
ervaring van een bezoek aan de website
wordt aangeduid met gebruikerservaring of
user experience. Usability is een belangrijk
aspect van webdesign.

in verschillende
SMAKEN en STIJLEN
Wat zijn de voordelen?

Tips
Duidelijk leesbaar
Uw website moet goed leesbaar zijn, zowel
met nieuwe maar ook met eerdere browser
versies.

>>

Aanspreken van de juiste doelgroep

>>

Nieuwe klanten

>>

24/7 promotie van uw bedrijf

>>

Alle grafische stijlen

>>

Vooraf duidelijkheid

Goede navigatie
De navigatie moet duidelijk, logisch en uniform zijn. Bezoekers moeten in één oogopslag kunnen zien waar zij naar op zoek zijn.

Eenduidige opmaak en ontwerp
De typografie, lay-out, animaties, het
kleurgebruik en beeldmateriaal dienen op
elkaar afgestemd te zijn. Het beeld moet
vertellen wie u bent en waar u voor staat.

Snelle downloadtijd
Gebruikers zijn steeds sneller afgeleid. Het
is daarom belangrijk dat uw website snel
geladen wordt.

Met een professioneel grafisch ontwerp geven wij uw website
een uitstraling die juist uw doelgroep aanspreekt.
De website is het online visitekaartje van uw bedrijf. Door een
betrouwbare uitstraling zullen (potentiële) klanten eerder
contact opnemen.
Uw producten en diensten zijn altijd zichtbaar. De promotie
van uw bedrijf gaat ook buiten werktijden door.
Iedere ontwerper heeft een eigen stijl. KBITE werkt samen
met diverse grafische partners. Hierdoor kunnen wij
verschillende stijlen voor u realiseren. Van zakelijk tot speels,
en alles daar tussenin.
Na het definitieve ontwerp heeft u direct een beeld van het
eindresultaat. Zo weet u vooraf wat u kunt verwachten.

Gerelateerde producten:
>> Webhosting Snelle weergave van websites en webshops, dankzij onze betrouwbare servers.
>> Webontwikkeling Ontwikkeling en implementatie van uw website, webshop of maatwerkoplossing.
>> Webmarketing Doelgroepgericht bestaande en nieuwe klanten bereiken via online kanalen.
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