Prijslijst 2020 exclusief 21% btw
Een nieuwe en frisse huisstijl met kleuren, lay-out, lettertype voor €750
• Inclusief logo, visitekaartje, A4 briefpapier, e-mailhandtekening en flyer
• In meerdere Vector bestanden opgeleverd zoals jpg, png, pdf, eps
• Volledige eigendomsrechten
• Geschikt voor drukwerk, exclusief drukwerk
Eventueel alleen een nieuwe logo in verschillende Vector bestanden voor €250
Eventueel een quick scan voor je domeinnaam in een rapport (trends, vergelijkingen, alternatieven, zoekwoorden) €50
Tijdelijke WordPress landingspagina laten maken €200
• Inclusief maximaal 11 maanden domeinnaam .NL + hosting (in onze beheer)
• Eenvoudige website met een aantal pagina’s waarvan 1 pagina eventueel een contactformulier betreft (e-mail komt bij jou binnen, sturen de IMAP
gegevens toe)
• Exclusief schrijven van teksten, SEO en foto’s (integreren wij wel voor je)
• Zodra landingspagina offline mag, verhuizen wij desgewenst je domeinnaam
WordPress (theme Fabify) website laten maken €500 of webshop laten maken €1.250
• Tijdens COVID-19 periode inclusief waardebon groepsuitje 2021 van €200
• Inclusief SSL, SEO Yoast, Google analytics en nog veel meer
• Mobiel-, gebruikers- en zoekmachine vriendelijk
• Veel extra mogelijkheden, trainingen, advies en service
• Jij levert teksten en foto’s, wij integreren de eerste 25 pagina’s voor je (exclusief schrijven van SEO)
• Bij een Webshop ontwikkeling van WooCommerce producten en plugin en koppelng van uw API code uit bijvoorbeeld Mollie of Stripe
• Exclusief hosting en domeinnaam. Je kunt met eigen hosting de website live zetten en beheren of;
Koppeling WordPress website of webshop aan Vimexx hosting via DirectAdmin voor €150
• Pakket compleet, inclusief 1 domeinnaam .NL. Prijs voor een heel jaar
• Super hosting met goede veiligheid, backup, service, CDN en meer
• Inclusief je website in DirectAdmin door ons live laten zetten (klaar voor de wereld!)
• Vimexx account op jouw naam (facturatie via jouw bedrijf)
Basis training WordPress (+ eventueel Vimexx) dagdeel (max. 4 uur) €250 per persoon
• Te Eindhoven, inclusief zaalhuur, koffie en thee
• Buiten Eindhoven, exclusief zaalhuur en tegen meerprijs reiskosten a €0,50 / km (met een minimum van €25)
• Leer de basisbeginselen, wat zie je, waar en hoe kan je teksten en foto’s aanmaken en aanpassen. Hierna kan je helemaal zelf je website beheren.
Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden.

Prijslijst 2020 exclusief 21% btw
Wix design Website laten maken, vanaf €1.250
• Inclusief intensief traject over huisstijl, kleuren, lettertype, content teksten en foto’s
• Ontwerp fase, afstemming en fine tuning. Meerdere contact momenten, waarvan de eerste persoonlijk.
• Uitgebreide mogelijkheden, met als doel de website live te zetten en over te dragen (in eigen beheer)
• Inclusief basis SEO voor de belangrijkste pagina’s
• Jij levert teksten, foto’s en eventueel filmpjes, wij integreren de eerste 25 pagina’s voor je
• Exclusief hosting en domeinnaam (advies Wix abonnement a €8,50 of €12,50 / maand)
Wix design Webshop laten maken, vanaf €1.750
• Inclusief intensief traject over huisstijl, kleuren, lettertype, content teksten en foto’s
• Ontwerp fase, afstemming en fine tuning. Meerdere contact momenten, waarvan de eerste persoonlijk.
• Uitgebreide mogelijkheden, met als doel de webshop live te zetten en over te dragen (in eigen beheer)
• Inclusief basis SEO voor de belangrijkste pagina’s (product pagina’s)
• Jij levert teksten, foto’s en eventueel filmpjes, wij integreren de eerste 25 pagina’s voor je
• Exclusief hosting en domeinnaam (advies Wix abonnement a €25 / maand)
Eventueel schrijven en/of controleren van (extra) SEO teksten €10 per pagina
Eventueel meer dan 25 (product)pagina’s plaatsen a €5 per pagina (of doe het zelf, eventueel na een training)
Eventueel onderhoud van je Website of Webshop €40 per maand (exclusief hosting- en domeinnaam kosten)
Basis training SEO en SEA dagdeel (max. 4 uur) €250 per persoon
• Te Eindhoven, inclusief zaalhuur, koffie en thee. Daar buiten, exclusief zaalhuur en tegen meerprijs reiskosten a € 0,50 / km (met een minimum van €25)
• Buiten Eindhoven, exclusief zaalhuur en tegen meerprijs reiskosten a €0,50 / km. (met een minimum van €25)
• Leer de basisbeginselen, hoe werkt SEO (keyphrase, meta tags, alt tags) en wat kan je met Google Ads (SEA) bereiken en hoe werkt het
Basis training Google dagdeel (max. 4 uur) €250 per persoon
• Te Eindhoven, inclusief zaalhuur, koffie en thee. Buiten Eindhoven, idem, zie boven.
• Leer de basisbeginselen, wat doet en hoe werkt Google. Samen Google mijn bedrijf aanmaken, Google Ads en Google Analytics bekijken en Social
Media linkbuilding
Sparren, adviezen en verbeterpunten (minimaal 1,5 uur per sessie), inclusief ruimte, koffie en thee te Strijp-S
• Student € 62 / uur (is € 75 inclusief btw / uur)
• Starter (KvK inschrijving nog niet gedaan, of maximaal 1 jaar ingeschreven) € 75 / uur
• ZZP-er minimaal 1 jaar ingeschreven bij de KvK € 90 / uur
• MKB met DGA, partner of eigenaar € 120 / uur (extra personen a €30 / uur meerprijs)
• Buiten Eindhoven, exclusief zaalhuur en tegen meerprijs reiskosten a €0,50 / km. (met een minimum van €25)
Van toepassing zijn onze algemene voorwaarden.

