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Wat doe jij?
De meeste bedrijven beginnen op hun website te vertellen met wat
zij doen. Bij ons staat centraal; wat doe jij?

Of je nu schilder, advocaat of banketbakker bent, je bent ergens goed in. En
dat wil je graag met zoveel mogelijk mensen delen.
Deze mensen zijn jouw potentiële klanten, dat snappen wij maar al te goed.
Een wekelijkse advertentie in de regionale krant is tegenwoordig niet meer
voldoende om de juiste doelgroep te bereiken. Maar wij begrijpen ook dat jij
je spaarzame tijd liever investeert in hetgeen waar je goed in bent.
Laten we daarom afspreken; jij doet waar jij goed in bent offline, dan doen
wij de rest online.

Vincent Mossel
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Wat doen wij?
Wij kunnen je op elk mogelijke manier helpen om niet alleen
offline maar ook online de beste te worden binnen jouw branche.
Of het nou gaat om Facebook, Twitter, Youtube, Instagram of
gewoon een goede website, wij begeleiden jou in dit digitale
doolhof om het online beeld te creëren en te behouden dat bij jou
past.
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Webdesign
Kan jouw website wel een opfrisbeurt gebruiken? Of liever een compleet
nieuwe pagina? Surf Plank renoveert en creëert websites voor elk type bedrijf.
Om mee te blijven tellen is online actief zijn van groot belang.
Je online visitekaartje kan zo groot zijn als je zelf wilt. Wij adviseren je graag
en maken geheel vrijblijvend een offerte.

Social Media
Facebook? Instagram? Snapchat? Of leef jij nog steeds in het Hyves tijdperk?
Of heb je gewoonweg geen zin en tijd om je te verdiepen in
de mogelijkheden die Social Media bieden?
Dit begrijpen wij maar al te goed. Surf Plank neemt graag deze taak van je
over. Door 24/7 online te zijn kennen wij de kneepjes van het Social Media
vak. Daarnaast volgen wij de nieuwste ontwikkelingen op de voet. Dit zorgt
ervoor dat jouw bedrijf een actuele en vernieuwende uitstraling heeft.
Vraag nu vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan. Wij komen graag bij je
langs, wel zo sociaal.

Logo Design
Een eerste indruk is cruciaal. Je logo speelt hierbij een grote rol. Of het nou
om visitekaartjes, briefpapier of de voorkant van je bedrijfspand gaat, de
klant ziet het steeds terug.
Ben jij je oude logo helemaal zat of begin je net en heb je een logo nodig? Wij
gaan graag voor je aan de slag om een passend logo te ontwerpen. Wij
werken altijd met diverse opties om zo tot het perfecte plaatje te komen.

SEO
Even googelen? Wie gebruikt het niet. Het is inmiddels zelfs een officieel
werkwoord volgens de Dikke van Dale. Maar hoe deze zoekmachine werkt is
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meer goochelen dan googlen. Wij snappen dat je geen tijd hebt dit te
ontrafelen.
Dus toch goed vindbaar zijn in Google, maar geen omkijken ernaar? Schakel
Surf Plank in en voor je het weet ben jij een topper.

Tekst
Woorden maken kan iedereen, een tekst schrijven is een vak apart. Naast een
correcte grammatica en spelling zijn de juiste toon en woordkeuze cruciaal.
Door middel van een tekst wil je de juiste sfeer bij je lezers creëren. Een sfeer
die past bij jou en je bedrijf.
Surf Plank biedt de mogelijkheid om jou deze zorg uit handen te nemen.
Tegen een voordelig tarief voorzien wij jouw website, blog, Social Media
accounts of advertenties graag van tekst. Door middel van een brainstorm
komen wij samen bij een profiel, geheel aangepast naar jouw wensen. Eerst
vrijblijvend advies? Neem gerust contact met ons op. Wij maken graag een
offerte op maat.

Trainingen
Naast dat wij graag voor anderen de online klusjes oplossen zijn we ook niet
te beroerd om onze tips en tricks te delen.
Wil jij je werknemers, collega's of (verenigings)leden bij laten praten over het
wel en wee van het wereld wijde web? Schroom dan niet om contact met ons
op te nemen.
Wij verzorgen trainingen en presentaties op maat. Hierbij wordt uiteraard
rekening gehouden met de doelgroep en het kennisniveau.
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Hoe werken wij?
80% van de mensen bekijkt online eerst een restaurant alvorens er
te eten. Wanneer er online niks bekend is haakt een eerste gedeelte
van de klanten af. Wanneer er online verouderde informatie staat,
haakt een tweede groep potentiële klanten af. Een
representatieve online vertaling van je bedrijf wordt beschouwd als
het nieuwe visitekaartje. Het creëren én onderhouden hiervan is
essentieel voor je bedrijf.
Wat je online wel en niet van jezelf wilt blootgeven is afhankelijk
van je bedrijf, doelgroep en persoonlijkheid. Wij streven ernaar om
het karakter van jou en je bedrijf zo goed mogelijk over te brengen
op internet. Na een kennismakingsgesprek adviseren we je graag
over een passend online profiel. Dus laten we afspreken; doe jij
offline, doen wij online.
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Wat kost dat?
De meeste media- en reclamebureaus werken met een standaard
uurtarief. Dit maakt het lastig om in te schatten wat het ontwerpen
en bouwen van een online visitekaartje gaat kosten. Vervolgens
begint het echte werk pas; het onderhouden van de verschillende
pagina's. Dit kost minstens zoveel tijd en dus geld. Surf Plank biedt
hiervoor de passende oplossing.

Wij werken graag op een transparante manier. Na een kosteloos
kennismakingsgesprek doen wij een voorstel voor een online profiel. Hierbij
houden wij rekening met je bedrijf en de branche waarbinnen je opereert.
Hiervoor doen wij marktonderzoek en laten wij onze ervaring spreken.
Als we overeenstemming hebben over de manier waarop jij je online gaat
presenteren, dan geven wij een helder overzicht van de kosten. Deze kosten
bestaan uit een eenmalig deel voor het opzetten van een pagina/profiel.
Vervolgens is het aan jou de keus of je het onderhoud van de verschillende
profielen zelf gaat doen of dat wij dat voor onze rekening nemen. In dat
laatste geval spreken wij een maandbedrag af waarvoor wij gegarandeerde
input leveren. Wij schrijven de inhoud en zorgen voor de juiste timing van
posts. Ook zullen wij de volgers van antwoord voorzien op vragen.
Mocht je er voor kiezen zelf de updates te verzorgen, dan geven wij ook
trainingen om jou of je werknemers wegwijs te maken in de online wereld.
Daarnaast geven wij workshops aan bedrijven, ondernemersverenigingen etc.
over het belang en de meerwaarde van social media.
Elk bedrijf is uniek en dit stellen wij voorop in onze dienstverlening. Wij
passen ons graag aan de klant aan.

http://beacon.by/magazine/pdf/surf-plank/surf-plank?type=print

8/13

20/03/2018

Surf Plank | (0/9)

Referenties
Melchers & de Jong (melchers-dejong.nl)
,,Als twee mannen van boven de vijftig hadden wij geen idee van de
mogelijkheden die social media ons konden bieden. Na passend
advies zijn we in zee gegaan met Surf Plank. Zij zagen
mogelijkheden om onszelf binnen onze branche te presenteren
zonder mensen te irriteren. Hierdoor hebben wij ons bereik enorm
kunnen vergroten en komen klanten uit totaal andere regio's dan
voorheen.
We krijgen regelmatig te horen dat ze ons gevonden hebben via
Facebook of via mensen die foto's van ons op social media hebben
gezien. Het is leuk dat je nu aan iedereen die het wilt kunt laten
zien waarmee je bezig bent. Of het direct meer omzet oplevert is
nooit met zekerheid te zeggen, maar sinds we online actiever zijn
geworden is de omzet zeker gestegen!''

Air-Trading Rotterdam (air-trading.nl)
,,We zijn erg blij dat we met Surf Plank in zee zijn gegaan. De
verleende service was goed en we zijn tevreden met het resultaat,
kijk zelf op onze site om het te bekijken!''
http://beacon.by/magazine/pdf/surf-plank/surf-plank?type=print
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ItsBIJKER (itsbijker.nl)
,,Snel en goedkoop een website, precies zoals ik het wilde. Ook niet
onbelangrijk; ik kan alles zelf nog aanpassen na oplevering van de
website. Als ik dat zou willen tenminste ;)''
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Wie zijn wij?
Vaak hoor je de kreet voorbij komen 'millenials zijn verslaafd aan
hun smartphone', in ons geval klopt dit zeker. Ons advies luidt dan
ook; profiteer hiervan! Waar het als puber begon met onschuldig
flirten via Hyves is uitgegroeid tot een 'grotemensen beroep'. De
online wereld voelt als een tweede thuis, een wereld waarin we
jou graag wegwijs maken.

Vincent Mossel
Door zijn jarenlange ervaring in de IT-branche draait hij nergens
zijn hand meer voor om. Of het nu gaat om een nieuwe website
of het onderhouden van een bestaande, hij weet er altijd raad
mee.
https://www.facebook.com/vince...
https://www.linkedin.com/in/vincentmossel/
Bo Melchers
Bo is het brein achter de mooiste en meest aansprekende teksten. Dit kan een
SEO-tekst zijn, tekst voor op een website of voor in een reclamefolder. Zij past
haar schrijfstijl aan jouw behoeften.
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Maak een afspraak
Vaak hoor je de kreet voorbij komen 'millenials zijn verslaafd aan
hun smartphone', in ons geval klopt dit zeker. Ons advies luidt dan
ook; profiteer hiervan! Waar het als puber begon met onschuldig
flirten via Hyves is uitgegroeid tot een 'grotemensen beroep'. De
online wereld voelt als een tweede thuis, een wereld waarin we
jou graag wegwijs maken.
Maak een afspraak
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