Een goedkope en degelijke website op
maat van jou als hoeveproducent!
Ben je een hoeveproducent en twijfel je al langer om voor je bedrijf een website
aan te maken? Dan is dit misschien iets voor jouw! Voor slechts 100 euro kan je je
eigen website aanmaken.

Het Steunpunt Hoeveproducten heeft door middel van groepsaankoop een heel democratische prijs
bedongen voor de aanmaak van een basiswebsite voor je thuisverkoop of verbredingsactiviteit. Voor
slechts 100 euro kan je een website aanmaken die je zelf invult met jouw eigen foto’s en info. Verder
wordt jouw website steeds up-to-date gehouden en zal deze compatibel zijn met smartphones en
tablets. Hiermee willen we producenten, ook deze met maar enkele producten, zichtbaar maken via
het internet. Meer en meer consumenten gaan op zoek naar informatie op het internet. Als
hoeveproducent kan je hier dus niet afwezig blijven
Om jouw website online te houden betaal je slechts 30 euro op jaarbasis. Voor deze 30 euro krijg je
op het einde van het jaar een verslag over hoe vaak jouw website is bezocht. Wil je jouw website
verder uitbouwen en bijvoorbeeld meerdere pagina’s toevoegen dan kan je steeds een offerte
vragen bij de ontwerper van je basiswebsite.

“Is een website echt nodig? Ik heb toch een facebook-account?”
Het antwoord hierop is een duidelijke “JA!”. Als jij naar een product of dienst op zoek bent typ je dit
vaak als eerste in een zoekmachine in zoals Google en niet op Facebook. Een aparte website geeft
ook een professionelere indruk dan een Facebookpagina. Dit merkte onder andere ook het
Paukeshof in Herent die sinds kort hoeve ijs verkopen. Hun nieuwe website trekt maar liefst
gemiddeld 15 bezoekers per dag, op warme dagen vaak meer dan 40 bezoekers. Ook
Speelboerderijravot maakte een basiswebsite aan. Zij vonden het vooral belangrijk dat de website
mee kon groeien met hun initiatief dat pas van start is gegaan.

Neem dus gerust een kijkje op deze websites:
www.paukeshof.be
www.speelboerderijravot.be
Wil je meer info over de mogelijkheden en praktische gang van zaken? Neem gerust contact op met
jtorfs@ons.be of via 016/24 39 48 (niet op woensdagen en vrijdagen)

Op woensdag 2 november organiseert het Steunpunt Hoeveproducten een infosessie over dit
aanbod. Mensen die intekenden op de basiswebsite zullen hier persoonlijk geholpen worden met
hun vragen maar ook nieuwsgierigen mogen zeker komen luisteren. Zo kan je van collega’s horen
hoe alles werkt en loopt. Meer info hierrond kan je ook via bovenstaande contactgegevens bekomen.

