
WordPress
websites en
webshops.

Vimonto maakt al jaren WordPress website voor zzp'ers, kleine
bedrijven, startende bedrijven en middelgrote bedrijven in
Limburg. 



Een website voor uw bedrijf is tegenwoordig onmisbaar, het
volstaat niet langer om alleen maar online aanwezig te zijn:

Je moet namelijk opvallen. Wanneer u uw website laat
maken wilt u natuurlijk dat uw website op maat gemaakt is

voor uw bedrijf. Wij maken bij het ontwikkelen van uw
website dan ook gebruik van uw eigen logo, huiskleuren en

eventueel foto's. U beslist hoe uw website eruit komt te zien,
wij zetten uw wensen en eisen om in een website en geven
daarbij advies. De uitkomst is een kant-en-klare website die

past bij uw wensen en eisen.

WordPress websites

Wij denken in elke stap met u mee, wij zijn uw online
partner in het hele online plaatje. Van a tot z! Wij nemen

de tijd om uw wensen en eisen om te zetten in een
professionele WordPress website.

Een goede website is de basis van online marketing. Een
website kan de beslisfactor zijn van een bezoeker. Wilt u een
website laten maken? Bij Vimonto kunt u een professionele

WordPress website laten maken al vanaf €350.

Wij hechten veel waarde aan onze dienstverlening. Wij
richten ons op zzp'ers, kleine-, startende- en middelgrote

bedrijven in Limburg zodat wij al uw vragen kunnen
beantwoorden. Wij staan altijd voor u klaar zodat u zorgeloos

kunt genieten van uw maatwerk WordPress website.
Vimonto betekent one-stop-shopping, wij helpen u van a

tot z. Vimonto streeft erna uw online partner zijn.



Wilt u een webshop laten maken met een online
betaalmogelijkheid zoals iDeal, creditcard, Klarna, Apple Pay,

PayPal, Bancontact of een van de andere bekende
betaalmethodes? Bij Vimonto gebruiken wij standaard onze

officiele betaalpartner Mollie. Hierdoor kunt u veilig
transacties accepteren via uw WordPress webshop.

WordPress webshops

Wij denken in elke stap met u mee, wij zijn uw online
partner in het hele online plaatje. Van a tot z! Wij nemen

de tijd om uw wensen en eisen om te zetten in een
professionele WordPress webshop.

Een professionele webshop is essentieel om als winkel
online producten te verkopen. Bij Vimonto kunt u een

complete maatwerk WordPress webshop laten maken al
vanaf €550.

Wij hechten veel waarde aan onze dienstverlening. Wij
richten ons op zzp'ers, kleine-, startende- en middelgrote

bedrijven in Limburg zodat wij al uw vragen kunnen
beantwoorden. Wij staan altijd voor u klaar zodat u zorgeloos

kunt genieten van uw maatwerk WordPress website.
Vimonto betekent one-stop-shopping, wij helpen u van a

tot z. Vimonto streeft erna uw online partner zijn.



SEO
optimalisatie.
SEO staat voor Search Engine Optimization. SEO zorgt
ervoor dat uw webshop goed scoort in zoekmachines. Uw
webshop is namelijk weinig waard als deze niet gevonden
wordt door zoekmachines. SEO is daarom belangrijk! Wij
ontwikkelen uw WordPress webshop op basis van de laatste
SEO tools en technieken zodat uw webshop op termijn goed
scoort in Google! Een webshop laten maken door Vimonto
betekend geoptimaliseerd voor Google. 

Een betere positie in Google zorgt voor meer bezoekers op
uw website!



Over Vimonto

Onze missie
De online partner voor zzp'ers en startende ondernemers

Dit is wat wij willen bereiken, wij willen niet enkel uw
webdesigner zijn. Nee, wij willen uw online partner zijn!
Wij staan klaar voor al uw vragen omtrent online ICT.

 

Vimonto is dé specialist op het gebied van maatwerk web-
design, web-shops en hosting. Gebaseerd in Limburg. Wij
verzorgen alles omtrent websites, webshops, hosting en
hoog in Google komen. Wilt u een voordelige maatwerk

WordPress website of webshop laten maken in Limburg?

Onze visie
Maatwerk websites of webshops hoeven niet duur te
zijn. Maatwerk hoeft niet duur te zijn. Doordat wij ons

ontwikkelproces constant analyseren en optimaliseren
kunnen wij 100% maatwerk websites opleveren in

minder tijd. Hierdoor zijn voor u de ontwikkelkosten een
stuk lager dan onze concurenten.

 

w: www.vimonto.nl
e: contact@vimonto.nl
t: +31 85 060 9131


