ICT Groep

Gloednieuwe website in 1 dag
“Site-in-1-day” biedt een high-end MKB oplossing voor een scherp tarief. In slechts 1 dag kan uw nieuwe of wellicht
eerste website online zijn. Wij ontzorgen u op alle gebieden en loodsen u door het traject. Hierna gaat u naar huis met
een nieuwe, volledig gepersonaliseerde website.

Kant en klaar

Lucrasoft kwaliteit

Het Site-in-1-day pakket is een totaaloplossing voor een

Wij hebben meer dan 15 jaar evaring met het bouwen van

professionele website. Stapt u de deur uit, dan bent u klaar.

grote maatwerk- en e-commerce oplossingen. Onze kennis

Geen lang traject, nasleep of update na update. Eén dage

en ervaring is nu binnen handbereik voor uw bedrijfswebsite.

en u bent online.

Deze website wordt ontwikkeld met de kwaliteitstandaard
die

Het pakket bestaat uit:

wij voor al onze online applicaties hanteren. Deze

bestaat onder andere uit:

•

Ontwerp in uw huisstijl (logo & kleuren)

•

Image slider op hoofdpagina

•

Search Engine Optimized (incl. OpenGraph en Sitemap)

•

Onbeperkt aantal contentpagina’s (1 opmaak)

•

Responsive design

•

Ondersteuning van een copywriter bij 4 pagina’s

•

Contactformulier

•

Eenvoudig en snel bijwerken en up-to-date houden

•

Aankoop van 5 stockfoto’s*

(site schaalt automatisch naar mobile

devices om de optimale gebruikerservaring te bieden)

van de website met het gebruiksvriendelijke
Umbraco CMS

•

•

Social media verwijzingen

•

•

Integratie van Breadcrumbs

•
•

Dit solide fundament vormt een goede basis voor

•

toekomstige uitbreiding en/of maatwerk.

Keuze uit 9 design welke te personaliseren zijn naar uw eigen huisstijl/-kleuren.

Interesse?
Voor meer informatie kunt u kijken op www.lucrasoft.nl. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen via (078) 6811501.

Het traject

O

e

Basis pakket

g

Het lanceren van een website is een hele klus; inventarisatie

Z

€ 1.950,- eenmalig

& € 29,- per maand

De standaard oplossing bestaat uit:

van alle wensen, bepalen van het design, ontwikkelen,

•

Registratie .nl domeinnaam

teksten schrijven, bijpassend beeldmateriaal plaatsen etc.

•

Design pakket met een responsive template,

De tijd dat er weken, dan wel maanden, overheen ging voor
dit alles geregeld was, is voorbij! Met onze Site-in-1-day

image slider en de aankoop van 5 stockfoto’s*
•

loodsen wij u in 1 dag door het hele traject.

Het inrichten en bouwen van de website,
gebasseerd op CMS oplossing Umbraco (inclusief
gebruiksrecht)

Goed begin

•

Onbeperkt aantal contentpagina’s

In de aanloop zorgen we dat alle randvoorwaarden (de

•

Ondersteuning van een copywriter bij het schrijven

domeinnaam, logo en ontwerp) geregeld zijn, zodat

de

teksten voor 4 pagina’s

website online kan als u bij ons de deur uit gaat. Wij doen de

•

Hosting volgens fair-use policy**

(technische) voorbereiding en zetten de website in steigers.

•

Ondersteuning bij gebruikersvragen en -fouten op
basis van fair-use

1 dag bij Lucrasoft
Na een kopje fairchain koffie, stropen we de mouwen op en

Z

bouwen we de website gezamelijk af. U kunt direct feedback

Optioneel

geven en samen gaan we aan de slag om de teksten te

Social Media Kickstart

schrijven, passend beeldmateriaal te kiezen en de website

Desgewenst richten wij Facebook en/of LinkedIn in en

op te maken. Ondertussen bouwen onze ontwikkelaars de

koppelen wij deze met uw website.

€ 99,- eenmalig
Z

website af en aan het eind van de dag kan hij online.
Meertalig 			

€ 499,- eenmalig

Doen? Doen!

Binnen Umbraco is er de mogelijkheid om de website

Bent u overtuigd en staat u te trappelen om direct met ons

meertalig op te zetten. Exclusief vertalingen, offerte van

aan de slag te gaan? Neem dan contact op via

vertaalbureau indien gewenst op aanvraag.

websites@lucrasoft.nl of bel naar 078 68 11 501
Fotograaf op locatie ***		

€ 95,- per uur

Twijfelt u nog? Neem dan ook gerust contact op voor meer

In plaats van stockfoto’s wordt het beeldmateriaal bij u op

informatie, we sommen de voordelen nog even voor u op:

locatie gemaakt.

•

Lucrasoft kwaliteit website voor scherpe prijs

Maatwerk

•

Korte doorlooptijd

Vraag ons naar de vele mogelijkheden voor het ontwikkelen

•

Volledig ontzorgd door ons webteam

van een oplossing op maat.

•

Onze helpdesk staat na oplevering voor u klaar

•

Uitbreidingsmogelijkeden zijn enorm, leg nu alvast
de basis voor eventuele toekomstige groei

Genoemde bedragen zijn eenmalig, tenzij anders vemeld, exclusief BTW. * Ter waarde van €100,- ** Gehanteerde richtlijn is 300 Gb per maand.
*** De fotoshoot dient plaats te hebben gevonden voordat begonnen wordt met Site-in-1-day
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