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Websites

Webshops

Online Marketing

Ontwerp

Wat we doen

Webbouwers met een grote liefde voor design. Maar ook voor 

gebruiksvriendelijkheid en mobiele oplossingen. En als we dan 

toch bezig zijn: we houden evenveel van heldere afspraken, 

concrete doelen en verrassende resultaten.



Websites
Wat we doen

2018

Van concept tot en met optimalisatie en alle stappen daartussen: 

Webba is de aangewezen partij voor jouw website. Ga samen met ons 

voor het beste resultaat.



Webshops
Wat we doen

2018

Een online succes maken van jouw webshop? Webba gaat graag voor 

je aan de slag. We ontwerpen en bouwen een shop die voldoet aan 

jouw wensen én die van je doelgroep.



Online marketing
Wat we doen

2018

Haal je het maximale uit je website? Vaak is het antwoord nee. Wij zijn op de hoogte van alle 

trends op het gebied van online marketing. Daar volgen we cursussen voor, en lezen we ons 

continu in. Klanten merken dat de omzet stijgt, en daar doen we het voor!



Ontwerp
Wat we doen

2018

Weet je al duidelijk wat je wilt uitstralen? Wij maken het concreet in 

een logo en huisstijl. Natuurlijk word je nauw betrokken bij het 

ontwerp en gaan we door tot jij tevreden bent.



Mooie 
samenwerkingen

‘’Wij werken sinds 2011 naar volle 
tevredenheid intensief samen. Zij zetten 
onze wensen om naar slimme oplossingen 
en brengen onze websites zo naar een 
structureel hoger plan.’’

Marco Schuurman, Televisies.nl

We investeren in langdurige relaties met onze klanten, want we 

geloven dat dit zorgt voor de beste resultaten.



1. Een eigen contactpersoon

2. Direct iemand aan de telefoon

3. Mijn Webba, inzicht in jouw gegevens

4. Transparante en wekelijkse urenoverzichten

5. Spoedlijn bij storing buiten kantooruren

6. Gedreven en deskundig support team

7. Support via telefoon, e-mail en chat

8. Dagelijkse back-ups

9. Brede en actuele kennis bij personeel

10. Alle expertises in eigen huis

De zekerheden
van Webba
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Chatbots
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Wat is er nu al mogelijk?
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Online vooruit.

/Hi@WebbaBot



Vragen?

Bedankt. Kapitein Nemostraat 20

7821 AC, Emmen

0591-71 46 99

info@webba.nl

Contactgegevens

Edwin Gels

edwin@webba.nl

0591 - 71 46 99


