All-in-one

All-in-one tarieven 2020
YachtFocus All-in-one

All-in-one Vaste tarieven per maand

Marketing en sales software voor botenbedrijven

Instap-account | 6 nieuwe en gebruikte boten
Groei-account | 20 nieuwe en gebruikte boten
Medium makelaardij-account | 50 nieuwe en gebruikte boten
Large makelaardij-account | 100 nieuwe en gebruikte boten
Elke 100 gebruikte boten extra per account
Automatische import
Toeslag automatische import
Toeslag multi-vestiging support
Korting bij meerdere accounts, één beslisser

Boten op papier
Boat Management System
+ Multiple Listing System

Specificatie, bedrijfsblad, verkooplijst in standaardstijl
Specificatie in huisstijl
Bedrijfsblad in huisstijl | zelf actueel genereren, drukklaar
Verkooplijst in huisstijl

€ 64
€ 88
€ 149
€ 172
+ € 40
éénmalig € 880
+ € 20
op aanvraag
- € 10
inbegrepen
€ 880
€ 1.320
€ 880

Opties BMS Boat Management System
Logo in online foto’s plaatsen
Customer Relationship Management

Management Information System

Opties CRM Customer Relationship Management
6 standaard templates voor mailingen
Custom template voor mailingen
Custom template met integratie bootdata en statistiek
Bedrijfsdocument als standaardbrief (b.v. contract)
Custom import historische gegevens

€ 110
inbegrepen
€ 440
€ 880
€ 440
€ 1.320

Jachtpresentatie in bestaande site

Nieuwe of gebruikte of verkochte boten (WordPress of Joomla)
Idem in ander CMS
Extra jachtpresentatie voor ander type boten
zelfde stijl € 440
Ook motoren, trailers, ligplaatsen of schiphuizen
zelfde stijl € 440
Iframe
YachtFocus Boten Plugin voor WordPress of Joomla

andere stijl
andere stijl

€ 880
€ 1.320
€ 880
€ 880
gratis
€ 440

YachtFocus | Binderij 7b, 1185 ZH Amstelveen | +31 (0)20 4560995
Alle handelsnamen behoren aan hun respectievelijke eigenaren. Per 1 oktober 2019 zijn voorgaande tariefkaarten vervallen. Deze tariefkaart is geldig tot 1 oktober 2020. Alle tarieven zijn exclusief BTW. Factuurtermijn 14 dagen netto (sommige diensten zijn
bij automatische vooruitbetaling). Wijzigingen en kennelijke type-fouten voorbehouden. Op advertentieopdrachten zijn onze advertentievoorwaarden van toepassing. Op online YachtFocus-accounts zijn onze accountvoorwaarden van toepassing.
Op ICT-opdrachten zijn de ‘Nederland ICT’-voorwaarden van toepassing. U vindt deze op onze bedrijfssites en ze worden meegezonden bij opdrachtbevestigingen of op eerste verzoek.

info@YachtFocus.com
www.YachtFocus.company

