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De laatste jaren gaat uw uitdaging verder
dan alleen het mooi maken van mensen. Het
wordt met de dag belangrijker om online een
professioneel visitekaartje achter te laten: een
website! Maar al te vaak wordt er gekozen voor
een goedkopere optie waar u geen resultaten
mee boekt. En net daar willen wij verandering
in brengen: Shortcuts biedt u een betrouwbare
én betaalbare website, maar ook eentje die
gemakkelijk is in gebruik.

Stap 1: Kies de formule
Allereerst heeft u de keuze uit een basic (LITE), een professionele (PRO), of een ULTRA-formule. Hierbij
is het belangrijk om even stil te staan bij uw wensen. Wilt u graag uitpakken met uw prachtige creaties?
Dan wilt u natuurlijk veel fotoruimte en kiest u best voor de ULTRA-formule. Is het onderdeeltje ‘nieuws’
voor u totaal niet nodig? De LITE-formule volstaat. Wil u dat uw klanten online afspraken kunnen maken,
maar heeft u geen nood aan een overvloed aan foto’s? Dan gaat u voor de PRO-optie. Er is een oplossing
voor élk salon! Heeft u bovendien een website in Nederlands en Frans nodig? Werkt u op één locatie of op
verschillende? Het kan allemaal. En wilt u nóg beter gevonden worden online? Dan maken wij voor u een
Google Mijn Bedrijf-pagina aan. Wilt u nog meer informatie over de drie formules? Bekijk dan zeker de
tarievenfiche! Besluit u gaandeweg dat uw website toch meer mogelijkheden nodig heeft? Geen nood, deze
groeit gewoon met u mee.
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Stap 2 : Kies uw lay-out
Ook hier heeft u de keuze uit drie opties. Hou hierbij rekening met uw eigen stijl en voorkeuren.
Kies voor één van de drie stijlvolle ontwerpen die het best bij uw zaak past.
Elk van deze mogelijkheden voldoet aan de verwachtingen van uw klanten.

Stap 3 : Personaliseren!
Uw website = uw identiteit. U kiest zelf uw lay-out en uw kleuren. We vertrekken dan misschien wel vanuit
een vaste stijl, maar alle kleuren, het fotomateriaal en uw logo worden aangepast aan uw persoonlijk
verhaal. Maatwerk vanuit een door u gekozen template.
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Vast

Aanpasbaar per pagina

Aanpasbaar per pagina

3

5

10

Webpagina

Webpagina

1 album

Tot 5 albums

Tot 10 albums

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Niet inbegrepen

Social-mediakanalen

Buttons

Buttons

Buttons (ook Pinterest)

Aanpassingen nodig?

2u / jaar

4u / jaar

6u / jaar

Responsief

Samenwerken met Shortcuts

Website past zich aan alle toestellen aan

Header
Hoofding van de website

Shortcuts weet wat u nodig heeft! We vatten het kort nog even samen:
Een professionele website = online visitekaartje
Een website die zich aanpast naar elk type scherm en toestel
Aanpassingen worden voor u uitgevoerd -> Geen extra werk!
Lokale ondersteuning door uw Shortcuts-contactpersoon
De website groeit mee met uw bedrijf
Meer tijd voor uw passie!

Aantal pagina’s
Openingsuren
Nieuwsberichten plaatsen

Niet inbegrepen

Tarieven van uw zaak

Pdf-bestand

Online afspraken maken
Link of button naar je online
booking pagina

Niet inbegrepen

Fotoalbums
Max. 100 foto’s inbegrepen bij
opstart

Inschrijven op nieuwsbrief
Via de website worden
e-mailadressen bewaard. U kunt
deze exporteren naar een extern
mailingprogramma. U kunt geen
nieuwsbrieven versturen via de
website.

Klantenfeedback
Link of button naar de Shortcuts
klantenfeedback pagina

Hosting van de website
Domeinnaam .be
1 webmailbox inbegrepen

Optie:
Tweetalige site

Nijverheidslaan 12 D B-3200 Aarschot Tel. 016/47.92.30 info@shortcutssoftware.be
De Tongelreep 75F NL-5684 PZ Best Tel. 0499/33.09.10 info@shortcutssoftware.nl

40,- EUR / jaar

40,- EUR / jaar

40,- EUR / jaar

Opstart: 299,- EUR
Maand: 25,- EUR

Opstart: 399,- EUR
Maand: 35,- EUR

Opstart: 499,- EUR
Maand: 45,- EUR

Opstart: 149,- EUR
Maand: 5,- EUR

Opstart: 149,- EUR
Maand: 5,- EUR

Opstart: 149,- EUR
Maand: 5,- EUR

Prijzen exclusief BTW

								

Optie: Copywriting
Wilt u tekst op uw website maar ziet u het schrijven daarvan niet zitten? Onze professionele copywriters schrijven drie bondige
tekstjes van ongeveer ¼ A4-pagina om drie webpagina’s mee te vullen (gemiddeld 150 woorden per tekst).

Copywriting: 95,- EUR (exclusief btw)

* Correcties niet inbegrepen

Correcties op teksten: in regie aan 60,- EUR per werkuur (exclusief btw)

Optie: Google Mijn Bedrijf
Lokaal goed vindbaar zijn op het internet is enorm belangrijk. Daarvoor heeft u natuurlijk een website nodig, maar ook een Google
Mijn Bedrijf-pagina kan u hierbij helpen. Deze (gratis) dienst van Google laat u toe direct al uw contactgegevens beschikbaar te
maken, aangevuld met foto’s en de openingsuren van uw zaak.

Opzetten van de Google Mijn Bedrijf pagina (eenmalig) : 220,- EUR (exclusief btw)
Aanpassingen van de gegevens (in regie): 60,- EUR per werkuur (exclusief btw)

