
Webdelight is een creatief bureau voor al uw digitale diensten

Een project is bij ons pas af wanneer 
de verwachtingen van onze klant 
zijn overtroffen

Wij brengen 
Wereldwijd
Webdelight

www.webdelight.nl



Wij 
brengen U 
Webdelight

Met originele ideeën op het gebied van online marke-

ting, digitale strategie, merkidentiteit, grafisch ontwer-

pen, website design en een productie op ieder platform 

helpt Webdelight u graag bij het ontdekken, definiëren 

en ontwikkelen van uw identiteit op het web, waar u voor 

staat, uw missie, uw ideale klant, uw unieke product, 

uw boodschap en waarom uw propositie de oplossing 

heeft. Het motto bij Webdelight is dat de projecten pas af 
zijn wanneer we de verwachtingen van onze opdrachtgever 
hebben overtroffen.

Hoogwaardige en Premium Web 
Services met Eersteklas Support



Eersteklas Support 
en Systeem Beheer

Uit liefde voor ons vak maken wij per branche een selectie van websites die een nieuw jasje kunnen 

gebruiken en geven deze websites geheel uit eigen beweging, vrijblijvend, de make-over die zij ver-

dienen. De gehele content en huisstijl van deze website wordt door een team van jonge, talentvolle 

ontwerpers aandachtig bestudeerd, opnieuw vormgegeven en op een testserver gezet. Wij bezor-

gen en bieden de nieuwe website vervolgens aan op het adres van de nog onwetende eigenaar...

Wij bieden eersteklas ondersteuning bij het verlenen 

van assistentie, hulp en advies bij het onderhouden 

en het functioneren van uw website applicatie(s).

Onderhoud
Voorkomen is beter

Pro-actief
Suggesties en aanwijzingen

Updates & Backups
Wekelijkse updates/ back-ups

Tarieven
Korting op uurtarieven

Instructiefilmpjes
Online instructies/ filmpjes

Optimalisatie
Snelheid en SEO

“Geeft websites vrijwillig een 
make-over“

Support 24/7
Ook buiten kantooruren

Beveiliging
Periodieke healthchecks



De Blooming Media website verdiende na een 
aantal jaar een nieuw ontwerp met een huisstijl 
dat past binnen de internationale industrie en 
de laatste digitale trends. 

Webdelight heeft voor Blooming Media het 
webdesign geleverd en de creatieve content 
gecreëerd.

www.bloomingmedia.nl

Webdelight is ontstaan met de ambitie om klanten 
de kracht, de eenvoud en het plezier van het web te 
laten ontdekken door, naast het aanbieden van sterke 
creatieve diensten, ideeën te genereren over wat de 
volle digitale potentie is van een creatief project.

Wij halen het meest uit ons vak door als ontwerper te 
luisteren, te observeren, te begrijpen, in te leven en 
inzichten te vergaren om ‘het onzichtbare zichtbaar te 
maken’ en klanten te verrassen met wat het potentieel 
van de laatste digitale trends te bieden heeft.

Jochem Brouwer

Oprichter en Creative Director, 
combineert creativiteit met 
een oog voor detail, heeft 
originele ideeën en een drive 
om anderen met enthousiasme 
te inspireren. 

Uitgelicht project:
Website make-over met 
trendy redesign

Trots zijn wij op onze creatieve en 
succesvolle samenwerkingen met o.a.

Plezier, eenvoud en de kracht 
van de ontdekking

Kamperlaan 34
2012 JA Haarlem

+31 23 205 22 91

info@webdelight.nl
www.webdelight.nl

KvK: 56609795

Maak kennis


