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WELKOM BIJ EASYMO
ONZE KENNISMAKINGBRIEF

Geachte,
EASYMO biedt haar klanten een totaalservice, gaande van websites, hardware en software tot en met
drukwerk en promotiemateriaal.
Reeds meer dan 10 jaar maken wij websites. Daarnaast is EASYMO, voornamelijk op vraag van bestaande
klanten, geëvolueerd tot een volwaardig grafisch bedrijf; wij bedrukken eigenlijk alles wat maar kan bedrukt
worden. Om het geheel af te ronden bieden wij u business hardware & software, printers en toebehoren steeds rekening houdend met de kwaliteit en de geboden garanties & service.
Heeft uw zaak nog geen volwaardige website? Dan mist u heel wat kansen om nieuwe klanten aan te spreken.
Internet is dé manier bij uitstek geworden om uw activiteiten te presenteren aan een groot publiek. EASYMO
maakt en beheert uw website. Betaalbaar en eenvoudig.
De belangrijkste voordelen van uw website op een rij:

1. U bereikt meer nieuwe klanten

Alleen al in België surfen dagelijks meer dan vier miljoen mensen op het
internet. Meer en meer mensen kiezen hun leveranciers via internet. Een
website is een wereldwijde etalage.

2. Een website is niet duur

Al vanaf 299 euro brengt EASYMO uw bedrijf op het internet! Wat u ook
wilt, we hebben zeker een pasklare oplossing die perfect in uw budget
past. Een website is een beperkte investering die de omzet zeker doet
groeien. Domeinnaam, mailbox en hosting voor het eerste jaar
gratis bij elke website.

parketseye.be

3. U hoeft zelf niets van computers of internet te
kennen. We leveren een service van A tot Z.

Zowel het grafisch ontwerp, de domeinregistratie, de hosting, ..... we
doen alles voor u. Ook bij de inhoud helpen we u verder. U hoeft zich dus
nergens zorgen over te maken!
1. Website 2 pagina's aan 299 euro
Twee pagina's met uw logo, adresgegevens, enkele foto's van uw
producten, uitleg over de activiteiten van uw bedrijf.
Invulformulier + Google-map inbegrepen.

houtdraaierijdesmet.be

2. Website 5 pagina's aan 499 euro (PROMOTIE)
Eén pagina voorstelling van uw bedrijf.
Eén pagina met een invulformulier.
Drie pagina's met uw activiteiten, producten en/of referenties.
3. Website 10 pagina's aan 1.150 euro
Eén pagina voorstelling van uw bedrijf. Eén pagina met een invulformulier
zodat men u kan contacteren. Acht pagina's met uw activiteiten,
producten en/of referenties, route, etc..
treesolutions.be

.....vervolg
Hier een overzicht van onze andere produkten.

INTERNET & Computer supplies

Website Design

Hosting

Email Marketing

Inkjet Cartridges

Toner Cartridges

Spandoeken

Vlaggen

Uithangborden

Rollups

Event tickets

Neon posters

Stickers

Posters

Standups

Textile posters

Notablocs

Displays

Bureelonderlegger

Cups

Kalenders

Bierkaartjs

Piramides

Menu's

Flyers

Briefpapier

Doorschrijfsets

Omslagen

Brochures

PROMOMATERIAAL

HOREKA

Sidewalks

BUREEL

Naamkaartjes

EASYMO heeft zeker een totaalservice die perfect bij uw bedrijf past. Het is het beste middel om uw bedrijf verder te laten
groeien. Maak zeker eens een vrijblijvende afspraak met ons op nummer 050 70 66 77 of stuur ons een email.

