OnlineMarketing.nl is uitgeroepen tot Rabobank
Krimpenerwaard ‘Starter van de maand’
De 24-jarige Ruben de Vries en de 23-jarige Nick Heurter zijn vanaf 1 december 2015 de trotse eigenaren van OnlineMarketing.nl. Door het bundelen van
hun kwaliteiten en het concept van zowel online als persoonlijke bediening, zijn ze in staat om meerwaarde te bieden op het gebied van websites en online
marketing. Een businessplan dat klinkt als een klok. Daarom is OnlineMarketing.nl verkozen tot ‘Starter van de maand’.
Online en persoonlijk
Ruben heeft de nodige ervaring opgedaan als online marketeer in
loondienst en daarna in zijn eenmanszaak. Nick begon direct na zijn
studie als webdeveloper zijn eenmanszaak en deed zo de nodige ervaring op. Ze zagen dat MKB-ondernemers behoefte hebben aan het
online vinden van antwoorden op hun vragen over hun website en
de mogelijkheden om hoger in Google te komen. Maar ook het hebben
van één vast aanspreekpunt wordt op prijs gesteld.
Bij OnlineMarketing.nl vinden klanten dat beiden.

‘Uw website (nog) een online
visitekaartje? Jammer!
Haal meer omzet uit uw website.
Kijk op OnlineMarketing.nl voor
handige tips.’
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OnlineMarketing.nl
Bijna elk MKB-bedrijf heeft een website. De ene website nog mooier
dan de andere. Vaak gebeurt het dat een website wordt opgeleverd
aan de klant en dan stopt het. De website wordt een online visitekaartje. Zonde, want met je website kun je geld verdienen. En dat is
niet afhankelijk van de branche waarin je zit. De ondernemer heeft
de tijd en kennis vaak niet om meer omzet uit zijn of haar website te
halen. OnlineMarketing.nl heeft die kennis wel en doet graag alles
voor haar klanten om het maximale uit de website te halen. Al bij de
bouw van de website wordt gedacht aan de kansen die online marketing met zich meebrengt. Dat hoeft zeker niet altijd een dure optie te
zijn. Op de website OnlineMarketing.nl staan genoeg tips om ook zelf
aan de slag te gaan. Of het nu gaat om zoekmachine optimalisatie,
website conversie, online advertentie campagnes en nog veel meer.

Er kan ook online worden ingeschreven op webinars, waar meer te
leren is over online marketing, toegespitst op verschillende branches.
En in een blog geven Ruben en Nick antwoord op veel voorkomende
vragen. Wie persoonlijk contact wil, kan eenvoudig doorklikken om
in contact te komen met Ruben en/of Nick. Vooral dat persoonlijke
contact staat hoog in het vaandel van de twee jonge ondernemers.
OnlineMarketing.nl B.V. en Rabobank Krimpenerwaard
Ruben en Nick hebben voor hun financiële zaken optimaal gebruik
gemaakt van de online tools die Rabobank Krimpenerwaard aanbiedt op haar website. Net zoals zij dit ook op hun eigen website
aanbieden, klikten de heren op de website van de Rabobank door
naar bedrijvenadviseur Jan Marius Holdermans. Ze maakten met hem
een afspraak voor een persoonlijk gesprek, waarin door Jan Marius
meegedacht werd over hun ondernemingsplannen. Door dit prettige contact besloten Ruben en Nick klant te worden bij Rabobank
Krimpenerwaard. Daarnaast organiseert Rabobank Krimpenerwaard
diverse netwerkbijeenkomsten voor ondernemers, wat Ruben en Nick
erg aanspreekt. Dat is wat Rabobank bedoelt met ‘Een aandeel in
elkaar’.
Kijk voor meer informatie over de ‘Starter van de maand’
op www.rabobankkrimpenerwaard.nl.

Wilt u ook starten met gedrevenheid?
De bedrijvendesk staat voor u klaar:
Telefoon: (0182) 32 27 00
E-mail: bedrijven.krimpenerwaard@rabobank.nl

www.rabobankkrimpenerwaard.nl

