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“INNOVATIE MAAKT HET VERSCHIL
TUSSEN EEN LEIDER EN EEN VOLGER.”
Steve Jobs.
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OVER VWA

HOE WIJ HET ZIEN
Wie de juiste communicatie wil kiezen, loopt tegenwoordig een grote kans zichzelf in
alle mogelijkheden te verliezen.
VWA gelooft in communicatie en de verspreidingskracht daarvan. VWA ziet dat
binnen de communicatiemiddelen het internet en de sociale platformen een
steeds centralere plaats krijgen. Internet behoort inmiddels tot een ‘primaire’
levensbehoefte. Een platform dat dagelijks wordt gebruikt en in de toekomst een
steeds grotere rol zal spelen. Wij zien dan ook dat de behoefte om platformen en
internet systemen aan elkaar te koppelen groeit. Een combinatie van technische en
creatieve kennis om de uiteindelijke werkdruk te reduceren is dus vereist.

HOE WIJ HET DOEN
Wij laten herkenbaar zien wie u bent, wat u biedt en wat u te vertellen heeft.
VWA is een internet en reclamebureau die zich ervoor inzet het communicatieproces
van de opdrachtgever op een hoogwaardige manier te ontzorgen/ondersteunen.
Door technische innovaties efficiënt in te zetten, kunnen wij de werkdruk
van de opdrachtgever verminderen. VWA houdt zich dagelijks bezig met de
(door)ontwikkeling van concepten, toepassingen en uitingen rondom het
communicatieproces, waarbij u en uw bedrijf centraal staat. Onze missie voeren wij
uit met als basis een balans te behouden tussen profit, people en planet!



WEBDESIGN

WIJ HELPEN U BIJ HET
MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE
Tijdens een intake op ons kantoor worden doelen, doelgroepen en de inhoud van uw
website duidelijk. Wij adviseren u in wat de beste opties zijn voor het slagen van uw
professionele website.

Interesse?

Intake

Website bouwen

In deze brochure en op onze website

Zodra u akkoord bent met onze offerte,

Vervolgens gaan wij aan de slag met

kunt u informatie vinden over de

starten we samen met een intake

uw website. Tussentijds nodigen we u

expertises van VWA. Wij kunnen u

gesprek dat 1 – 2 uur duurt. Tijdens dit

uit om online mee te kijken.

ook vrijblijvend een offerte aanbieden.

gesprek wordt de basis van uw website

Heeft u ergens vragen over dan kunt

gelegd. We bespreken wie u bent, wat

u altijd contact met ons opnemen,

u wilt vertellen en aan wie u dat wilt

telefonisch of via onze website. We

vertellen. Ook maken we een selectie

helpen u graag verder.

in ontwerpen die u aanspreken.







Hosting: uw eigen domein

Onderhoudspakket (SLA)

Veiligheid boven alles

Geen website laten maken zonder

U krijgt standaard een

Een professionele website heeft

hosting. De hosting regelen wij ook

onderhoudspakket. Hierdoor kunnen

aandacht nodig om veilig te blijven.

voor uw website. We hebben daarin

wij u verzekeren van een helpdesk,

Dat doen we met de noodzakelijke

een vaste en betrouwbare partner.

zorgen wij ervoor dat uw website veilig

updates en regelmatige back-ups.

U heeft al een domeinnaam

blijft, worden de noodzakelijk updates

Daarover houden wij u op de hoogte.

geregistreerd? Geen probleem, die

van uw website en plugins netjes

Geen vervelende verrassingen dus!

verhuist gewoon mee.

gedaan en worden er regelmatig
back-ups gemaakt.
Geen vervelende verrassingen dus!

SOFTWARE DEVELOPMENT



WANNEER STANDAARD SOFTWARE
GEEN SLUITEND ANTWOORD GEEFT

Dagelijks zijn wij bezig met het ontwikkelen van de meest uiteenlopende software
oplossingen. Software development gaat veel verder dan alleen het schrijven van een
stukje JavaScript. Bij VWA denken we in complete oplossingen, dat wil zeggen dat we
een bedachte business logic vertalen naar een database layer en daarna uitwerken
naar een user interface.

WIJ ONTWIKKELEN MAATOPLOSSINGEN DIE
NAADLOOS AANSLUITEN OP DE BACK-END
SOFTWARE VAN UW ONDERNEMING.

Binnen het team van VWA zijn meerdere professionals dagelijks bezig met het
ontwikkelen van de meest uiteenlopende software oplossingen. e-TradeConnect is
hier een mooi voorbeeld van. Met deze middleware oplossing zijn bedrijven in staat
artikelen op verschillende marketplaces te plaatsen. Voorbeelden hiervan zijn Amazon,
Zalando, BOL.com en Otto. Zo bieden wij een groter bereik aan onze klanten.

e-TradeConnect
Marketplaces
Data

e-TradeConnect
e-commerce accelerator

ERP
Enterprise Recourse
Planning

e-tradeconnect.com

Orders
Orders

PIM

Product information
management

Data

Data
Orders

Fulfillment

Carriers

www.e-tradeconnect.com

Webshops

E-COMMERCE



NOPCOMMERCE,
HET BESTE OPEN SOURCE E-COMMERCE PAKKET
MET UITGEBREIDE MOGELIJKHEDEN

nopCommerce is een op .NET gebaseerd open source e-commerce platform.
Standaard is nopCommerce al erg uitgebreid. Gebruikers zonder HTML-kennis
kunnen hun marketing skills loslaten binnen de webshop en deze up-to-date houden.
Zodoende werkt u daarmee actief aan een betere ranking in zoekmachines en even
belangrijk, werkt u aan een optimale shop ervaring voor uw klanten!
Maatwerkoplossingen behoren tot de mogelijkheid in deze omgeving. Denkt u hierbij
bijvoorbeeld aan: voorraadbeheer, orderverwerking, maar ook een koppeling met uw
ERP systeem.



Betaalmogelijkheden
Alle gangbare betaalmogelijkheden zijn beschikbaar in nopCommerce. Wij
werken onder andere met Rabobank Omnikassa en Buckaroo als payment
providers. Samen bepalen wij welke betaalmogelijkheden u wilt aanbieden
binnen uw webwinkel. iDEAL, Credit Cards als VISA, Mastercard, maar ook
Bancontact mister Cash (veel gebruikt in België) behoren tot de mogelijkheden!



Verkopen in het buitenland, net zo makkelijk!
Verkopen via het internet is altijd grensoverschreidend. nopCommerce is hier
uiteraard volledig klaar voor. Meerdere talen, van btw-vrijgestelde leveringen
zijn standaard aanwezig. De btw nummers worden automatisch gecontroleerd
zodat u dit niet handmatig hoeft te doen.



Een optimale mobiele ervaring!
Ook online winkelen vindt steeds vaker plaats op een mobiele telefoon en
of tablet. Smartphones en tablets worden simpelweg steeds vaker gebruikt.
Het bestellen van producten via een mobiel toestel is dus tegenwoordig
heel normaal geworden. Met nopCommerce garanderen wij u een optimale
winkelervaring voor uw bezoekers, ook op mobiele toestellen!



ONLINE MARKETING

MARKETING IS ONZE KRACHT
Zonder bezoekers heeft een website geen toegevoegde waarde. Er zijn verschillende
manieren van online marketing voor meer bezoekers naar uw website één ervan is
ervoor zorgen dat de website goed wordt gevonden in bijvoorbeeld zoekmachines als
Google.

Vindbaarheid van
uw website verbeteren

Inzicht krijgen in de
website statistieken

Adverteren via social media

Meerdere platformen

NARROWCASTING



DE KRACHT VAN VISUELE
COMMUNICATIE OP LOCATIE

Wat is narrowcasting?
Door middel van digitale schermen kan reclame worden gemaakt in een openbare
ruimte waar de doelgroep zich begeeft. Denk hierbij aan winkelcentra, ziekenhuizen,
horecagelegenheden en noem maar op. Met narrowcasting informeert u de doelgroep
over producten, diensten of uw bedrijf in het algemeen op het moment dat u wenst.
Narrowcasting kunt u inzetten voor bijvoorbeeld:
Uw doelgroep inspireren en informeren: informeer en inspireer uw doelgroep door
het tonen van nieuwe trends en of ontwikkelingen van producten of diensten.
En / of het tonen van aanbiedingen die in een bepaalde periode gelden.

GRAFISCH ONTWERPEN



MENSEN NEGEREN DESIGN
DAT MENSEN NEGEERT



Samenwerking als uitgangspunt
Iedere drukwerk- of digitale uiting heeft een ander doel. Of dit nou informeren,
converteren of verwijzen is. Bij VWA kijken we kritisch naar iedere wens die bij
ons wordt neergelegd en betrekken we u vanaf het allereerste contact in dat
proces. Vervolgens laten wij onze expertises er op los. Denk aan het design,
ontwikkeling, maatwerk, vindbaarheid en conversie. Alleen zo komen we tot het
best passende eindproduct. Wij zorgen ervoor dat de ideeën die u voor ogen
hebt, goed samengaan met de trends en ontwikkelingen van deze tijd.



Van idee tot resultaat
Alles begint met hét idee. Wij kunnen ons voorstellen dat u niet alle kennis hebt
van de (digitale) mogelijkheden in de online wereld, evenals dat wij dat niet
hebben van uw vakgebied.

WAAR WE AL VOOR MOCHTEN WERKEN
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