web development

“Ik wil tijdens de realisatie meekijken
en kunnen bijsturen”

Trajecten Content+ en Design+
Wie iets voor zich ziet komt op ideeën. Content is
bedrijfseigen. De opdrachtgever kent zijn eigen business als
geen ander en moet vooraf nadenken over afbeeldingen en
teksten. Dat vergt inlevingsvermogen en abstract denken
en is zelden in één keer perfect. Soms ontdekt men na
het inbouwen dat teksten langer, korter of gewoon heel
anders moeten, of zijn er inmiddels betere foto’s. Trajecten
Content+ en Design+ zijn de oplossing met extra ronden
om de puntjes op de i te zetten.

Content+ en Design+ zijn de oplossing voor werven, dealers
en importeurs met de behoefte om branding en styling te
matchen. Er is extra tijd gereserveerd voor nog exclusiever
design.

Bij Content+ zijn er tussentijdse overlegronden inbegrepen
voor de opdrachtgever om na te denken over teksten en
afbeeldingen. In totaal zijn er 3 opleveringen:
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Voor beide trajecten
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Bij trajecten Content+ en Design+ verzorgen onze web
designers van de grond af unieke vormgeving, afgestemd op
aangeleverde content en wensen, in plaats van andersom
zoals bij trajecten Template of Turnkey. Het design begint
met een leeg vel.

Green-yachting.com

Traject Content+
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Homepage en jachtpresentatie, met gelegenheid om
extra of andere teksten en afbeeldingen aan te leveren.
Tweede, meer complete versie met verwerkte feedback,
en met ruimte voor verdere verfijning van teksten en
afbeeldingen.
Acceptatietest op bugs.

Nautischkwartier.nl

Meer weten over dit onderwerp? www.YachtFocus.company/websitebouw | T +31 (0)20 4560995 | info@yachtfocus.com

Traject Design+

Bij Design+ zijn er twee tussentijdse overlegronden, waarbij
in de 1e ronde ook grote design- en structuurveranderingen
kunnen plaatsvinden. In de 2e ronde zijn ook wijzigingen
mogelijk, maar dan geconcentreerd op teksten en
afbeeldingen.
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Homepage en jachtpresentatie met gelegenheid voor
grote designwijzigingen en om extra of andere teksten en
afbeeldingen aan te leveren.
Tweede, meer complete versie, waarbij vormgeving van
de rest van de pagina’s verfijnd kan worden en teksten
en afbeeldingen gewijzigd kunnen worden.
Acceptatietest op bugs.

Deepwateryachts.com
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