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Website

Meer bezoekers én conversie 
met een website van Switch

Een goede website is een verlengde van uw marketing- en 

salesteam. Het geeft de juiste informatie aan uw bezoekers, 

genereert leads en nieuwe contacten. Bij Switch kijkt ons 

team van specialisten naar het totaalplaatje. Of wij nu 

volledige websites bouwen, uw websiteteksten schrijven, 

analyseren of beheren. Met design, content, development 

en online marketing onder één dak zorgt Switch voor online 

successen. Niet alleen de techniek in een mooi ontwerp, 

maar ook de User Experience (UX), vindbaarheid en 

maximale conversie hebben onze volledige aandacht. 

De voordelen van een website door Switch
Strak design   I   Gebruiksvriendelijk   I   Gemaakt in WordPress   I   SEO-vriendelijk   I   Responsive  I  Full service     

EEN BETERE ONLINE PRESENTATIE
DAN UW CONCURRENTIE 

Artdirector, tekstschrijver, fotograaf, 
webdeveloper en online marketeer werken samen. 

Dat maakt Switch-sites effectiever.



Online presteren door full service-aanpak

Het bouwen van een 
website is teamwork 
Er staat bij Switch een compleet team klaar om aan uw 

nieuwe website te beginnen. Het maakt niet uit of dit een 

landingspagina of een uitgebreide en complexe website is. 

De artdirectors werken aan een passend en strak ontwerp. 

Onze webdevelopers bedenken, maken en regelen de 

techniek. De copywriters bij Switch creëren teksten die de 

doelgroep raken. Ook heeft u regelmatig contact met onze 

projectmanagers, die alles in goede banen leiden. Staat uw 

website, dan kunt u kiezen voor het Switch Online Marketing 

Pakket voor het constant verbeteren van bezoekersaantallen 

en sales.

hilverdadeboer.nl

Ook uw online marketing, webshop en hosting zijn bij 
Switch in goede handen.

Hilverda De Boer 

Voor Hilverda De Boer, specialist in de verkoop van kwaliteits-

bloemen, planten en snijgroen, zijn we aan de slag gegaan 

om een website te ontwerpen, bouwen en onderhouden. 

Techniek, gebruiksgemak en vindbaarheid zijn belangrijke 

speerpunten. En dit natuurlijk allemaal in de herkenbare 

Hilverda De Boer huisstijl. Het eindresultaat is een internationale 

website gemaakt door onze WordPress specialisten met 

de nieuwste technieken. Daarnaast is de website van 

Hilverda De Boer zeer gebruiksvriendelijk en goed vindbaar. 

Bastiaan Hulsbos,
Commercieel Manager

“Van het bepalen van onze strategie, tot aan de realisatie 

in de vorm van websites, magazines en gadgets: reeds 

jarenlang werken wij voor onze meerdere merken intensief 

samen met Switch. Ze hebben alle disciplines onder één 

dak, dus de lijnen zijn kort voor optimale campagnes.”

Samen aan de slag met een betere online presentatie?
‘t Start met een vrijblijvende brainstorm. Bel voor een afspraak. Of kijk eerst op switchreclamebureau.nl/websites.
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