
Waarom is Wix de beste keuze
voor jouw website?



www.wix.com www.bymarko.nl



Meer dan 135 miljoen
gebruikers wereldwijd
Het meest innovatieve webdesign en
ontwikkelingsplatform op de markt.

- Wix geeft ons totale vrijheid, zodat we elke website voor jouw 
   kunnen ontwerpen, ongeacht wat je nodig hebt. 
- Met Wix kun je je merk of bedrijf online beheren. 
- Wix heeft alle tools en functies die je online nodig hebt. 
- Dit is de snelste, meest efficiënte en kosteneffectieve manier
  om je website online te krijgen.



Wix biedt alle functies die je nodig hebt  
voor uw professionele website

Website Essentials
- Hosting & beveiliging

- Toonaangevende SEO

- Onbeperkte opslag

- Aangepast domein

- Professioneel e-mailadres

Website Design
- Indrukwekkende ontwerpfuncties

- Geavanceerde websitefuncties

- Geavanceerd Content Management

- Geavanceerde codeermogelijkheden

- Geavanceerd logo-ontwerp

Concurrerende prijzen



Wix biedt alle functies die je nodig hebt  
voor uw professionele website

Professionele zakelijke
oplossingen-

- Online winkel

- Online boekingssysteem

- Blog

- Forum

- Music player

- Video player

- Online bestellingen en reserveringen

- Helpcentrum

Vriendelijke CRM- 
& marketingtools
- Vriendelijke CRM

- E-mailmarketing

- Marketinghulpmiddelen

- GDPR

- Beheer van uw website

- Klantenservice van wereldklasse



Toonaangevende SEO
voor je website
Maak het makkelijk voor mensen om jouw website op Google te vinden. Wix geeft ons de 
tools die we nodig hebben om effectief jouw website te optimaliseren voor zoekmachines.

- Gepersonaliseerd SEO-plan voor uw website.

- Keyword Analyzer.

- Google Analytics.

- HTTPS & TLS Security Standard.



Domeinnaam

Professioneel e-mailadres

Wix biedt geweldige mogelijkheden om je eigen unieke domeinnaam vast te 

leggen. Heb je al een domeinnaam dan koppelen wij deze aan jouw website.

Wix werkt samen met Google om je een professioneel e-mailadres aan te 

bieden gekoppeld aan jouw unieke domein.

Elk zakelijk e-mailadres bevat:

- Een gepersonaliseerd e-mailadres

- Postvakgrootte van 25 GB

- 5 GB opslagruimte in de cloud

- Agenda & Documenten

- Geen advertenties

- 99% uptime garantie

- 24/7 ondersteuning

- Beheer van mobiele apparaten



Professionele website
met indrukwekkende
ontwerpfuncties

'S Werelds meest innovatieve webplatform geeft ons 
de vrijheid om de website te ontwerpen die jij wilt.



Geavanceerde functies
voor jouw website
- Onbeperkt aantal pagina's.

- Zoekfunctie.

- Content management.

- Beveiligde pagina’s.

- Leden toegang.

- Beveiligde afbeeldingen.

- Etc...



Geavanceerde codeer-
mogelijkheden
Met Wix kunnen we doormiddel van coderen robuuste websites en aangepaste webtoepassingen 
voor je bouwen. Hieronder een paar voorbeelden van de mogelijkheden van coderen.

- We kunnen een website maken met 100 unieke pagina’s

- Formulieren op maat

- Maak uw website nog interactiever

- en nog veel, veel meer....



Prachtige webshops
Beheer eenvoudig je professionele online winkel.
Hou 100% van je omzet - geen commissie.

- Verkoop digitale of fysieke producten.

- Beheer je bestellingen en houd je voorraad bij.

- Zorg voor een veilige afhandeling.

- Accepteer iDeal, creditcards, offline betalingen en meer.

- Promoot de verkoop met kortingsbonnen en kortingen.

- Stel aangepaste belasting- en verzendkostenregels in .



Online boekingssyteem
Beheer al je boekingen online.

- Bied afspraken en cursussen aan op je website.

- Laat klanten boeken vanaf elk apparaat.

- Veilige betalingen of stortingen  - commissie vrij.

- Synchroniseer je Google-agenda.

- Stuur automatische e-mailherinneringen.



Blog
Beheer je eigen blog.

- Mooie blogposts maken en bewerken.

- Schrijf, bewerk & orden berichten vanaf elke locatie.

- Mooie foto's en video's laten zien.

- Krijg geavanceerde analyses.

- Creëer een community met leden en abonnees.

- Stel peilingen, quizzen en advertenties in.

- Maak het gemakkelijk voor lezers om je berichten te delen.

- Voeg meerdere bijdragende schrijvers toe.

- Beheer je blog onderweg met de Wix Mobile-app.



Music player
Breng je albums, tracks en afspeellijsten onder de aandacht.
Verkoop je muziek zonder commissie.

- Voeg je albums toe aan je site met hoogwaardige

   FLAC & 320kbs MP3-bestanden.

- Krijg gedetailleerde statistieken over je verkoop en downloads.

- Promoot je tours en verkoop tickets.

- Verkoop je eigen merchandise op je website.

- Creëer aanpasbare EPK's met wachtwoordbeveiliging.



Video player
Toon en verkoop je video's direct vanaf je website - commissie vrij.

- Laat je video's overal zien - YouTube, Vimeo, Facebook en meer.

- Maandelijkse abonnementen verkopen, huren of aanbieden.

- Weet hoe je video's presteren met behulp van videoanalyses.

- Synchroniseer je YouTube-kanaal onmiddellijk met je website.

- Bied meerdere kanalen aan.

- Livestream rechtstreeks naar je website.



Forum
Bouw een inspirerende gemeenschap op rond je website.

- Beheer je forum eenvoudig. 

- Moderators toevoegen om je community te beheren.

- Rechten instellen voor leden.

- Een ledengedeelte aanbieden waar je communityleden 

  met elkaar in contact staan.

- Stuur automatische e-mailmeldingen naar leden.



Restaurant menu & 
online reserveren
Beheer eenvoudig online je restaurant - commissie vrij.

- Geef je menu prachtig weer.

- Accepteer tafelreserveringen.

- Maak het gemakkelijk voor klanten om online te bezorgen.

- Laat klanten contant of online betalen.



Beheer je klanten succesvol
met Wix's vriendelijke CRM

- Contact Manager.

- Aangepast contactformulier.

- Houd al je berichten op één plek bij.

- Laat bezoekers zich abonneren op je mailinglijst.

- Chat rechtstreeks vanaf je website met je klanten.

- Verzend facturen en accepteer online betalingen.



Online marketing tools

- Site Analytics.

- Google Analytics.

- Google AdSense.

- Google Tag manager.

- MailChimp.

- Facebook Pixel.

- Facebook Catalog.

- Hotjar.

- Privy.

- Wisepops.



Concurrenende prijzen

Omdat Wix scherp geprijsd is, krijgt je de best

mogelijke prijs voor jouw website.



www.bymarko.nl

Lichttoren 32

5611 BJ Eindhoven

The Netherlands

info@bymarko.com


