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Webdesign, voor een succesvolle
website

Voor ons is goed webdesign meer dan alleen een website in elkaar zetten of gebruik

maken van software die dit automatisch doet. Net zoals de uitstraling van je bedrijf wil je
ook dat je website er professioneel en verzorgd uitziet. Kies daarom voor een goede
webdesigner, zodat je een succesvolle website krijgt! Farla Webmedia heeft

webdesigners in Oirschot die beschikken over kennis en creativiteit voor het uitvoeren
van een passend webdesign.

Gebruiksvriendelijk webdesign

Over smaak valt te twisten en daarom zullen mensen verschillende voorkeuren hebben
als het gaat om webdesign van een website. Ook al is het design nog zo mooi, toch zijn
er altijd bezoekers die dit niet met je eens zijn. Wat wel van belang is voor alle
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bezoekers, is dat de website en het design gebruiksvriendelijk is en dat de bezoeker
makkelijk door de website kan navigeren.

Een gebruiker op het internet is verwend en heeft de informatie van de hele wereld aan
zijn of haar voeten liggen. Hierdoor zal een bezoeker, die niet makkelijk iets op je

website kan vinden, verder kijken naar een andere website, zoals die van je concurrent.

Het is belangrijk, als je een website laat maken, dat de gebruiksvriendelijkheid in orde is.
De teksten en navigatie moeten goed leesbaar zijn en bezoekers moeten makkelijk bij

de juiste pagina’s kunnen komen. Het design moet verder niet druk of schreeuwerig zijn.

Voor klanten in onder andere Oirschot hebben we veel webdesign opdrachten succesvol
uitgevoerd.

De bezoekers moeten komen, blijven en terugkomen

Als webdesigner zijn wij bezig om het ontwerp van een website te optimaliseren zodat er
zoveel mogelijk relevante bezoekers op je website komen, blijven en terugkomen. Het

ontvangen van relevante bezoekers wordt behaald door gebruik te maken van de juiste
SEO optimalisatie, social media marketing en door online te adverteren.

Daarnaast proberen we de bezoekers op je eigen website te boeien en bezig te houden

met je diensten of product. Hoe langer de bezoeker geïnteresseerd is, hoe eerder hij/zij

overweegt om contact met je op te nemen. Deze zaken zijn goed realiseerbaar door het
juiste webdesign concept te kiezen voor je eigen website.

Om ervoor te zorgen dat de bezoekers op je website terugkomen, moeten we ervoor
zorgen dat de bezoeker tevreden is geweest met wat hij/zij aantrof. Door middel van
goede content op je website, zoals vermaak, informatievoorziening en interactiviteit
kunnen deze doelen worden bereikt.

•
•
•
•

Meer dan 15 jaar ervaring

Alle diensten onder één dak
Betaalbare pakketten
Persoonlijk contact
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Webdesign informatie

Vraag je je af of onze ideeën over webdesign toepasbaar zijn op jouw bedrijf? Vanuit ons
kantoor in Oirschot vlakbij Eindhoven voeren wij uitdagende webdesign opdrachten uit.
Ook voor jouw bedrijf vinden we een passende oplossing. Ga naar de contactpagina of
bereken de prijs van je website zelf!
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