
“DVB MEDIA kan uw bedrijf helpen 
om betere resultaten te bereiken 
met behulp van internet.”

HET 
INTERNET-
BUREAU IN 
LEIDSCHE 

RIJN!

INTERNET MARKETING

WEBDESIGN

SOCIALE MEDIA

WEBSHOPS

MICROSOFT OFFICE 365

ZOEKMACHINE OPTIMALISATIE

WWW.DVBMEDIA.NL



DVB MEDIA  IS EEN JONG EN INNOVATIEF INTERNETBUREAU

IN LEIDSCHE RIJN - UTRECHT MET RUIM 10 JAAR ERVARING. 

WIJ BEDENKEN, ONTWIKKELEN, 

PROMOTEN EN BEHEREN WEBSITES, 

WEBSHOPS EN WEBAPPLICATIES.

Social Media

Internet Marketi ng Webdesign

Online Shopping

Zoekmachine Opti malisati e (SEO)

Internet Strategie

DVB MEDIA is gespecialiseerd in de volgende gebieden:

Onze aanpak
Een website bouwen 

is het begin, business 
genereren is ons doel. 

Wij stoppen niet na het 
ontwerpen en bouwen van een website, dan 
start voor ons pas de uitdaging. Hoe maakt uw 
organisati e opti maal gebruik van het internet? 
Wij helpen u graag aan uw online succes!

Wij focussen ons niet alleen op het design, 
maar wij houden ons bij de ontwikkeling van de 
website bezig met de nieuwste richtlijnen op 
het gebied van zoekmachine opti malisati e en 
gebruiksvriendelijkheid. Op deze manier worden 
door ons ontwikkelde websites beter gevonden 
in de Google zoekresultaten.

Heeft  u al een website of webshop? 
Laat ons deze kosteloos en vrijblijvend 
controleren op 10 belangrijke punten. 
Vraag nu de websitecheck aan via onze website 
www.dvbmedia.nl
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ontwerpen en bouwen van een website, dan 

030 - 65 75 961

WAT ONS UNIEK MAAKT
1.  Uw totaaloplossing voor online succes
2.  Unieke internetmarketi ng- en 

SEO-technieken
3. Hoge kwaliteit tegen scherpe tarieven
4. Sterk en professioneel design
5.  Jong en innovati ef team met een 

nuchtere kijk op IT
6.  Alti jd standaard grati s websitetraining 

en helpdesk
7. Grati s website stati sti eken
8. Eenvoudig onderhoud voor iedereen
9. Conti nue doorontwikkeling
10.  Modulair uit te breiden dus groeit 

met u mee!



ZOEKMACHINE

OPTIMALISATIE (SEO)

Het onderscheidend presenteren van 
uw website houdt niet op bij een juiste 

en professionele grafi sche vormgeving. Zeer belangrijk 
is ook dat uw website gevonden wordt op het internet. 
Dat proces is te beïnvloeden, DVB MEDIA heeft  hier-
voor benodigde specialisti sche kennis in huis en zorgt 
met zoekmachine promoti e naast gericht en meer 
bezoek op uw website dat een verhoogd rendement 
van online acti es voor u een feit wordt. 

Prakti jkcase Notariskantoor van Ee & De Jonge:
DVB MEDIA heeft  voor ons Notariskantoor van Ee & De 
Jonge de website www.uwnotaris.nl fl ink uitgebreid en 
helemaal zoekmachinevriendelijk gemaakt. Daarnaast 
zijn er ook een groot aantal specifi eke themasites (lan-
dingspages) bijgekomen die over een specifi ek notarieel 
onderwerp gaan. Op die manier hebben wij nu in de 
meeste gevallen een top-3-positi e (en soms zelfs eerste 
positi e!) op voor ons belangrijke trefwoorden in Google 
en andere zoekmachines. Dit heeft  ons kantoor een 
veelvoud aan bezoekers maar ook aan opdrachten en 
nieuwe klanten opgeleverd.

Een hoge score bij zoek-
machine Google is als een 
winkel op een A-locati e.
NRC Handelsblad

‘
’

van het bezoek op websites van het midden- 
en kleinbedrijf komt via zoekmachines

%80Meer dan

van online acti es voor u een feit wordt. 

Laat uw website of
webshop kosteloos en 

vrijbijvend checken op 10 
belangrijke punten. Vraag 

deze aan via onze site 
www.dvbmedia.nl.

Laat uw website of

Grati s website check!



Sociale media
Sociale media zoals Twitt er, Facebook en Linkedin 

is niet meer weg te denken en wordt ingezet als extra 
middel voor verspreiding en promoti e van uw boodschap. 
DVB MEDIA heeft  een aantal koppelingen gemaakt die de
berichten op uw eigen website automati sch doorplaatst op 
dit soort websites: het kost u dus geen extra ti jd!

Social media workshops
U kunt er niet meer omheen. De sociale netwerksites 
groeien al jaren in populariteit. Het is dan ook zeer 
waarschijnlijk dat uw doelgroep zich daar ook bevindt. 

Tijdens de cursus Social Media leert u de mogelijkheden 
kennen van Facebook, Twitt er, LinkedIn, Google+, Hyves, 
Youtube, etc. Maar u leert vooral hoe u deze social media 
integreert in uw online marketi ng strategie.

Vooral campagnemati g werken is een belangrijk 
onderdeel in deze vorm van marketi ng communicati e. 
Tijdens de cursus wordt u begeleid door een volleerd 
internet marketi ng professional met social media als 
specialiteit. De ontwikkelingen en trends binnen social 
media volgt hij op de voet. Zijn ervaringen in de dagelijkse 
prakti jk deelt hij graag met u.

SOCIALE MEDIA

Websites worden steeds vaker ook 
via smartphones en tablets geraad-
pleegd. DVB MEDIA ontwikkelt 
daarom websites die geschikt zijn 
voor dergelijke apparaten als Apple 
iPhone en Apple iPad, Google 
Android, Nokia/Symbian en 
Blackberry. Mobiele websites 

kunnen worden geopti maliseerd
voor kleinere schermen en laden 
sneller in dan normale websites. 
Ook zijn mobiele sites ideaal om te 
voorzien van “localisati on” zodat 
de informati e op een website aan-
gepast kan worden op de huidige 
locati e van de gebruiker.

Websites worden steeds vaker ook 
via smartphones en tablets geraad-
pleegd. DVB MEDIA ontwikkelt 
daarom websites die geschikt zijn 
voor dergelijke apparaten als Apple 

Websites worden steeds vaker ook kunnen worden geopti maliseerdWebsites worden steeds vaker ook 

MOBIELE APP’S

030 - 65 75 961

Meld  u nu aan 
voor een social media  
workshop en leer hoe 

deze uw bedrijf 
succesvoller 

kunnen maken!



Veel webshops worden ontwikkeld zonder een 
goed doordachte internetstrategie wat vaak leidt 
tot tegenvallende resultaten en teleurstellingen. 
Wij kunnen u helpen met het opstarten van 
een goed functi onerende, aantrekkelijke en 
omzetverhogende webshop. Samen met u 
analyseren wij uw doelgroep en hoe de uitstraling 
van de webshop moet zijn om zo veel mogelijk 
potenti ële klanten te bereiken. Een professionele 
uitstraling en een goed functi onerende website 
wekt vertrouwen bij uw potenti ële klanten en 
maakt van kijkers, kopers!

Onze professionele webshops worden in 
combinati e met de nieuwste richtlijnen van 
zoekmachine opti malisati e (SEO) ontwikkeld. 
Ondernemen op het web, DVB MEDIA weet er 
alles van. Wij bouwen voor u een professionele 
webshop welke gebruiksvriendelijk is en goed 

functi oneert. Onze professionele webshops 
kunnen worden gekoppeld met een online 
catalogus, boekhoud- of ERP-systemen, iDeal, 
creditcard betalingen en koppelingen met 

andere organisati es: zaken doen op internet 
is wat wij voor u mogelijk maken.

WEBSHOPS

Wij kunnen u 

al een complete 

professionele 

webshop aanbieden

voor slechts 

€ 950,- !



MICROSOFT OFFICE 365

Microsoft  Offi  ce 365
Met Microsoft  Offi  ce 365 zijn de 
vertrouwde kantoorapplicati es 
(Word, Outlook, PowerPoint en Excel) 
van Microsoft  via internet toeganke-
lijk, net als uw zakelijke e-mail.
Zo heeft  u alti jd dezelfde versie van 
uw documenten beschikbaar, waar 
u ook bent en met welk device u op 
dat moment werkt: pc, laptop of
smartphone. 

Tevens heeft  u de beschikking over 
Lync voor instant messaging en 
online bellen en vergaderen. 

DVB MEDIA is een offi  ceel geregi-
streerd Microsoft  Online Services 
partner. Offi  ce 365 levert bedrijven 
van alle groott e ongekende voor-
delen in producti viteit, mobiliteit en 
kostenbesparing. De dienst wordt 
gehost door Microsoft , geleverd 
als dienst, en afgerekend via een 
abonnement. Dit betekent geen 
aanschaf in servers, lage investering, 
enorme besparing in onderhoud 
en daarmee voorspelbare kosten. 
Bovendien bent u alti jd verzekerd van 
de laatste versies van de soft ware.

Welke producten biedt 
Offi  ce 365?

 Microsoft  Exchange Online
 Microsoft  SharePoint Online
 Microsoft  Lync Online
 Microsoft  Offi  ce Web Apps
  Microsoft  Offi  ce 2010 

Professional Plus

Offi  ce 365 biedt een groot aantal (nieuwe) functi onaliteiten 
voor uw bedrijf, waaronder:

  Overal e-mail, agenda en contacten via uw PC, mobiel en webbrowser
  Overal uw documenten en relevante bedrijfsinformati e beschikbaar
  Uw offi  ce documenten bewerken op uw PC én in de webbrowser
  1-1 audio en video gesprekken, aanwezigheidsinformati e en chat
  Virtueel vergaderen inclusief beeld, geluid en documenten 

Vanaf 

€ 5,25 

per gebruiker 

per maand

Vraag nu Offi  ce 

365 bij ons aan 

en probeer deze 

30 dagen
grati s uit!

030 - 65 75 961

  Overal uw documenten en relevante bedrijfsinformati e beschikbaar

Wij bieden ook webhosti ng en domeinregistrati e.
De meeste domeinen al voor slechts € 10,- per jaar.
Onze servers staan op een A1-locati e te Amsterdam, 
aangesloten op een meer dan voortreff elijk netwerk 
met 100% upti me. 

Vanaf

Ontdek de voordelen in 
producti viteit, mobiliteit 
en kostenbesparing



Direct E-mail is één van de meest eff ecti eve 
middelen om bezoekers naar uw website te 
trekken. Het bericht komt immers rechtstreeks in 
de mailbox van de ontvanger terecht. Dankzij de 
korte doorloopti jd van e-mail acti es, kunt u goed 
inspelen op de actualiteit. Daarnaast kunt u 
achteraf exact meten wat het resultaat was.

DVB MEDIA biedt u:
  Mailings in uw eigen huissti jl
  Gepersonaliseerde mailings
  Uitgebreide stati sti eken
  Gebruik uw eigen mailbestand 

of gebruik onze database

Vraag een grati s en vrijblijvend proefaccount aan! 
Zonder enige verplichti ng kunt u twee weken 

gebruik maken van een proefabonnement. 
Daarna kunt u besluiten of u dit wilt 
laten omzett en in een normaal account.

gebruik maken van een proefabonnement. 
Daarna kunt u besluiten of u dit wilt 
laten omzett en in een normaal account.

E-MAIL MARKETING

Start 

vandaag nog met 

DVBMAILINGS.NL 

en probeer deze 

14 dagen 
grati s uit!

Eigen merken en website portals met een bereik van meer dan 10.000 bezoekers per dag!

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

 

      

       

     

             

      

      

 

   

        

Deze ondernemers gingen u voor:

  

  

  

  

    



Wij werken met:

DVB MEDIA B.V.
MIDDENBURCHT 136 
3452 MT VLEUTEN 
T 030 657 59 61  •  F 030 657 59 62
INFO@DVBMEDIA. NL  •  WWW.DVBMEDIA.NL

facebook.com/dvbmedia
twitt er.com/dvbmedia
linkedin.com/company/dvb-media-b.v.
youtube.com/user/dvbmediaonline
Skype: dvbmedia

DVB MEDIA is gevestigd 
middenin Leidsche Rijn, 

in Winkelcentrum 
Vleuterweide.

Kom bij ons langs 

voor een vrijblijvend 

gesprek en laat ons

meedenken over uw 

internetstrategie!

Waarom kiezen voor DVB MEDIA?
 Meer dan 10 jaar ervaring
 Betrouwbaar & enthousiast team
 Vindbaarheid (SEO) staat centraal
 Mooi design en stabiele werking
 Eigen sitenetwerk & eigen servers


