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MKB kansen op mobiel internet
Het is gemakkelijk
Het is snel
Het is compleet

Waarom uw SiteOp.mobi ?
De meeste gewone websites geven problemen ...
De voordelen voor uw bedrijf:
Makkelijk
• Een Siteop.mobi website start u op in
enkele minuten. Voeg de voor u
belangrijke informatie toe en u bent
mobiel online.
Snel
• Maak van mobiele bezoekers mobiele
klanten. Met 1 klik komen afspraken,
bestellingen of reserveringen binnen.
Volledig
• Uw SiteOp.mobi website werkt op meer
dan 6000 verschillende toestellen en in
verschillende talen!
En dat geeft gefrustreerde klanten !
Daarom heeft u een mobi website nodig. U kunt geen klanten en dus omzet mislopen.
Bouw direct vandaag eenvoudig en goedkoop uw eigen mobiele website met siteop.mobi !
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Uw klanten zijn al mobiel,
tijd voor uw bedrijf om een mobiele website te hebben: SiteOpMobi !
Een SiteOp.mobi is de beste oplossing om in contact te komen met uw klanten.
Direct op hun mobieltje.
SiteOp.mobi voor het MKB geeft u nieuwe kansen!
Over ons

- 1 Klik en klanten weten wie u bent

Openingstijden

- Laat uw klanten weten wanneer u geopend bent

Producten

- Laat de producten zien die u verkoopt

Diensten

- Laat zien welke diensten u aanbiedt

Foto's

- Maak een foto album aan

Nieuws

- Deel nieuws over uw bedrijf met uw klanten

Blog

- Blog over wat er in uw bedrijf omgaat

Website

- Link naar uw normale website

Externe Link

- Voeg een link naar een andere sites toe

Andere Inhoud

- Gebruik icoontjes voor eigen pagina's

Bel ons

- Met 1 klik kan uw klant u bellen

Vind ons

- Met Google Maps een routebeschrijving naar uw bedrijf

Bel me terug

- Bel uw klant gelijk terug

Afspraken

- Laat uw klanten online een afspraak maken

Laat een bericht achter - Klanten kunnen een bericht achterlaten
Informatie Update

- Stuur uw klanten regelmatig nieuwtjes over uw bedrijf

Coupon & QR

- Uw online aanbiedingen

Tell-A-Friend

- Klanten kunnen hun vrienden een SMS sturen over uw bedrijf

Social Networking

- Hou contact via Twitter, Facebook, LinkedIn of Hyves

Reserveringen

- Speciaal voor bijvoorbeeld hotels en restaurants

SEO & Metatags

- Zorg dat uw site gevonden wordt en u meer klanten krijgt

Statistieken

- Weet welke pagina's uw klanten bezoeken

Voeg Advertenties toe

- Plaats advertenties en verdien geld met Adwords
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