welkom bij cubique
Een website is meer dan techniek en vorm alleen. Een goede website vertaalt uw
bedrijfsidentiteit en ademt enthousiasme voor uw product of dienst. Cubique
Internetdiensten helpt u daarbij.

‘het realiseren van een betrouwbare website die in herinnering blijft’.
Dat is kortgezegd de missie waartoe Cubique zich ziet gesteld bij de realisatie van een
nieuwe website. Websites van Cubique worden gewaardeerd omwille van snelheid,
gebalanceerde vormgeving en optimale bereikbaarheid: het resultaat van
inlevingsvermogen en toepassing van recente technische ontwikkelingen. Voor het
beheer wordt het - door Cubique ontwikkelde - gebruikersvriendelijke content
management systeem Briqs geïmplenteerd.

luisteren, meedenken, ontzorgen
Het is een kunst. Het vinden van het juiste evenwicht
tussen een aansprekend design, een technisch perfect
werkende website en pakkende content. In de 15 jaar dat
Cubique ontwerpt hebben we onze klanten hierin
doeltreffend begeleid. Want elk bedrijf is anders, uniek.
Cubique ontzorgt in het proces naar een nieuwe website.
En ook na de oplevering kijken we mee. Dat kan in de vorm
van support, maar ook met online marketing. Social
media, e-mailingen, branded content, alles is mogelijk.

maak nu een afspraak!
In een persoonlijk gesprek willen wij graag eens
van gedachten wisselen. De koffie staat klaar!

Cubique Internetdiensten
Uitgeeststraat 18
2547 VG Den Haag
T : 070 415 65 96
W : www.cubique.nl
E : info@cubique.nl

1) Ervaring in advies
In een voorgesprek brengen wij de wensen en mogelijkheden in kaart. Cubique heeft
daarin de rol van adviserende partner. Ons vermogen tot inleven, gecombineerd met een
jarenlange ervaring met internetmarketing, staan garant voor een advies op maat over
vormgeving, techniek en content.

2) Doordacht ontwerp
De websites van Cubique kenmerken zich door doordachte vormgeving. De plaatsing van
tekstblokken, passende afbeeldingen en de menustructuur vormen de basis voor een
prettig overzicht. In de ontwerpfase hebt u als opdrachtgever ruime mogelijkheden om
ideeën aan te dragen.

3) Krachtige websites
Cubique bouwt kwalitatief hoogstaande websites. De lay-out en opmaak worden centraal aangestuurd via CSS en
templates. Uiteraard worden websites uitgebreid getest voor een goede weergave op alle typen devices en recente
browsers. De programmeercode is schoon, waardoor websites snel laden.

4) Toppositie in zoekmachines
Websites van Cubique zijn, mede door de toegepaste techniek, altijd terug te vinden op topposities van
zoekmachines. Cubique heeft tevens jarenlange ervaring in het opzetten en begeleiden van Google
AdWords-campagnes.

5) Alles in eigen beheer, razendsnel schakelen
Wij maken geen gebruik van open-source scripts. Cubique ontwikkelt de scripting helemaal zelf. Dat heeft een
groot voordeel. Wij kunnen razendsnel schakelen als het nodig is. Uiteraard doen wij geen concessies aan scherpe
eisen voor veiligheid, werking, gebruikersgemak en toepasbaarheid. Voor het Briqs Content Management Systeem
van Cubique zijn geen licentiekosten verschuldigd.

6) Vertellen waar u goed in bent
Het effect van een goede website wordt nog sterker als u gericht aan de slag gaat met online marketing. Cubique
kan hierin op verschillende manieren ondersteunen. Wij verzorgen de opmaak en het beheer van social media
accounts, kunnen emailingen verzenden en zijn ook partner in Start de Pers (zie www.startdepers.nl).

7) Klanten dik tevreden
Uit de ervaringen van klanten is inmiddels gebleken dat websites van Cubique voldoen aan de verwachtingen. In
alle gevallen is een forse stijging van het aantal bezoekers vastgesteld en zijn nieuwe klanten geworven. Die
tevredenheid blijkt ook uit de vaak jarenlange samenwerking met onze opdrachtgevers.

