Over templates en pagina’s

Ik krijg 3 templates, is dat niet wat weinig?
Veel ondernemers zijn geneigd heel veel te vertellen en dus ook heel veel pagina’s
op hun site te hebben. Uit onderzoek blijkt echter dat jouw bezoeker binnen 3
pagina’s toch echt wel overtuigd moet zijn.
Wij hebben gekeken welke pagina templates voor iedere ondernemer werken en
kwamen uit op drie templates:
1.

een homepage,

2. een over ons pagina (vaak de best bekeken pagina op een site)
3. een doel specifieke pagina (bijvoorbeeld een detailpagina over een
product of dienst met een duidelijke Call To Action).

Doel Specifieke pagina
Een Doel Specifieke pagina is gericht op het belangrijkste doel van een website.
Dit noemen we ook vaak wel een detailpagina. Op een webshop is dit bijvoorbeeld
de productpagina, waar de verkoop plaatsvindt.
Voor veel ondernemers zal dit de dienstenpagina zijn waarop je goed uitlegt wat
je doet. Het doel is dan vaak Contact opnemen of Informatie aanvragen.
Dit kan bij jou een compleet ander doel zijn. Daarom leggen we dat niet vast maar
noemen we het dus een doel specifieke pagina, gericht op jouw doelen. Wat dit
doel is, stemmen we samen af.

Templates versus Pagina’s
Eén template kan de basis zijn voor meerdere pagina’s. En dat is meteen een
groot verschil met veel andere aanbieders. Je mag bij ons zoveel pagina’s

aanmaken als je wenst, zonder extra kosten. Je betaald alleen voor extra pagina
templates. Een template bevat de opbouw van de pagina en bepaald dus ook
hoe de pagina er globaal uitziet. Teksten en afbeeldingen zijn te wijzigen.
Stel je hebt 3 verschillende diensten.
Wij maken dan één template voor een dienst en jij gebruikt die template als basis
voor de andere 2 diensten. Omdat wij al hebben nagedacht over opbouw,
structuur en layout wordt het voor jou een simpele invuloefening. En je weet zeker
dat de extra pagina’s net zo goed in elkaar zitten als de eerste.

Ander voorbeeld: je verkoopt producten.
Wij maken 1 detailpagina template voor een product die jij vervolgens kan
hergebruiken voor al je andere producten. Zonder extra kosten.
Wil je een compleet ander type pagina, met een andere opbouw of layout? Dan
maken we een nieuwe pagina template. Daarvoor betaal je eenmalig een bedrag
zodat wij een maatwerk oplossing voor je kunnen maken en vervolgens een vast
bedrag per maand.

Nog vragen?
Heb je nog vragen over prijzen? Neem gerust contact met me op.
Ivo oprichter eenwebsitelatenbouwen.nl
ivo@aroundseven.nl

