web development

Onze kijk op kwaliteit
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Websites van werven, bootdealers en jachtmakelaars zijn
de schakel tussen afstandelijke promotie en persoonlijk
contact. Die centrale rol in de marketing helpt uw doelgroep
– letterlijk – over de drempel. YachtFocus onderscheidt zich
als bouwer van sites die nieuwe klanten opleveren.

Verstand van boten

YachtFocus werkt uitsluitend voor botenbedrijven. Met
25 opgeleverde sites per jaar zijn wij marktleider in de
botenbranche, het is onze core business. Onze IT-ers weten
alles van boten, wat een wezenlijk verschil maakt.

Een uitgebreid team met kundige IT-ers

Wij zijn een volwaardig softwarehuis met een heel team van
specialisten. Alle kennis is verspreid over meerdere personen.
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Ook zeer complexe sites, voor bedrijven met meerdere
activiteiten, zijn routine. Bij uw project worden onze eigen
grafisch vormgevers, senior web developers, web designers,
consultants en support-experts betrokken. Het team is op
elkaar ingespeeld. Procedures liggen in draaiboeken vast.
Overdraagbaarheid en continuïteit zijn een pluspunt van
YachtFocus.

Verfijnd design

Iedereen kan een zogeheten thema (een website-casco)
tot site maken. Mooi wordt het pas als rijke detaillering en
bijzondere functionaliteit de site tot een geweldige belevenis
maken. Onze grafisch vormgevers en web designers zijn
enthousiast en fanatiek. Elke klant moet referent worden.

Toekomstbestendig

Wij bouwen met open source-producten zoals WordPress in

plaats van gesloten, bedrijfseigen oplossingen. Duizenden ITers verbeteren dit voortdurend en zo blijft uw code bij de tijd.
Hosting gebeurt bij een grote specialist, ook hier geen risico.

Integratie YachtFocus CRM

De boten worden vanuit het marktleidende YachtFocus
CRM direct op uw site geplaatst. Bezoekers worden gelogd
in het CRM. Informatie-aanvragen en zoekopdrachten van
bezoekers worden in het CRM opgeslagen voor follow-up,
met alle gemak van dien.
Dankzij deze voordelen levert YachtFocus websites met de
kwaliteit van de grootste softwarehuizen maar tegen zeer
scherpe tarieven.
Bekijk onze referenties op YachtFocus.company/websitebouw

