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Over Qoorts 
Of u nu een nieuw merk wilt bouwen, inclusief marketing materialen en een mooie en bovenal 
functionele website óf als u op zoek bent naar een opfrisser voor uw merkuitstraling of strategie, 
wij zijn er van overtuigd dat u blij zult zijn met het resultaat. 
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We werken sinds 2010 voor kleine en middelgrote 
organisaties uit de meest uiteenlopende sectoren. Door 
gedegen onderzoek te doen naar de markt waarop u 
actief bent kunnen we een passende oplossing vinden 
voor uw online strategie. We maken gebruik van diverse 
media  om uw organisatie exposure te geven op een 
manier die bij u past. Wij geloven dat analyse van uw 
organisatie en uw klanten van groot belang is om effectief 
in uw promotionele behoefte te kunnen voorzien zowel 
online als offline. Tijdens projecten werken we nauw 
samen met de klant zodat directe sturing kan 
plaatsvinden op basis van de feedback. 

Qoorts beschikt over specialistische kennis op zowel 
technisch, grafisch als marketing gebied.  
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De online wereld is zeer dynamisch van karakter. Daarom 
blijven wij altijd up to date van nieuwe trends en  
ontwikkelingen in onze industrie om de klant volgens de 
meest recente standaarden te kunnen bedienen.  

Welk niveau van ondersteuning u ook nodig heeft, wij zijn 
er zeker dat wij voor u een pakket kunnen samenstellen 
dat voldoet aan uw behoeften. Alle professionals met wie 
wij werken, zowel intern als extern, zijn zeer ervaren 
binnen hun werkveld en gezamenlijk hebben wij Qoorts 
gemaakt tot wat het nu is. 

Neem een kijkje in onze bijgevoegde case op de 
volgende pagina. 

Wij zorgen ervoor dat uw website of applicatie een naadloze gebruikerservaring kent, ons hoogwaardige 

hosting netwerk gecombineerd met diverse Cloud-technologieën brengt uw webproductie razendsnel bij uw 

bezoekers op het scherm. Naast de gebruikerservaring wordt uw SEO ranking hierdoor ook positief beïnvloed en zult 

u meer conversie genereren. 

Wie we zijn Wat we doen 

Qoorts is oorspronkelijk begonnen door Kees van den Bos 
en Tom van den Bos, beide met in de eerste plaats een 
opleiding met economische basis en marketing als 
specialisatie. Met marketing als uitgangspunt voor onze 
digitale producties en ons uitgebreide netwerk van 
specialistische partners helpen wij uw merk bij het 
behalen van uw online doelen. 

» Alle aspecten van merkontwikkeling  

» Website development & Hosting 

» Online & offline marketing strategie en uitvoering 

	  

We proberen altijd het beste te zijn in wat we doen 
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Tijdens de briefing kwamen we erachter dat de huidige 
website en de bedrijfsdata vaak werd gehackt. Dit brengt 
veel zorgen en extra kosten met zich mee. Daarnaast kon 
er qua zoekmachine marketing nog veel winst worden 
behaald. Ook moest er in dit project rekening gehouden 
worden met het gebruik van de website op mobiele 
apparaten. De website is responsive gemaakt en wordt 

Certus Arbo 

Certus Arbo Keuringen was op zoek naar een nieuwe online presence. Een nieuwe website die 
veilig, snel en goed bereikbaar is vanaf elk apparaat. Wij hebben kunnen helpen. 
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door diverse caching methodes razendsnel bij de 
bezoeker aangeleverd. Dit levert onder andere winst op 
bij de ranking in bijv. Google.  

Door maandelijks analyses te doen op de bezoekersdata 
en keywords en daar met tekstuele aanpassingen op in te 
spelen worden de posities in zoekmachines duurzaam 
behouden. 

Project specificaties 

» Website en branding ontwerp  

» Ontwikkeling & Server configuratie  

» Testing, implementatie & SEO rapportages  

» Copywriting / Google Adwords campagnes  
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Onze Diensten 

Design 

» Logo en huisstijl design 

» Drukwerk ontwerp; posters, brochures, visitekaartjes 

» Website, app en banner ontwerp 

	  

Ontwikkeling 

» Front en back-end website development 

» Server configuratie & optimalisatie 

» Website & Systeem onderhoud en support  

» Website / applicatie testing  

	   Marketing 

» Onderzoek: Doelgroep, (re)-Targeting 

» SEO en traffic monitoring/analysis (keyword / Search Engine Ranking Pages (posities in Google) ) 

» Social Media onderhoud en strategieontwikkeling, Search Engine Advertising, Social Advertising 

» Marktanalyse, marketing-consultancy 

	    

Wij hebben een passie voor alles wat met internet, social media, marketing en mobiel te maken 
heeft en helpen uw organisatie graag verder op deze vlakken. 
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