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Wij zijn Epicwebsite!
Aangenaam! Wie ben jij?
Epicwebsite bestaat uit een team van enthousiaste én ervaren developers. U
bent bij ons aan het juiste adres, voor het op maat laten maken van Web, iOS en
Android applicaties. Naast de maatwerk service. Bieden we je natuurlijk ook
kwaliteit en een heldere visie. Deze eigenschappen zijn onmisbaar, als je een
efficiënte app wilt laten ontwikkelen die zijn doel bereikt.
Of je nu een applicatie wilt laten maken voor de horecabranche, een
uitzendbureau of een e-learning programma. Bij Epicwebsite weten we precies
welke factoren daarbij belangrijk zijn. We houden rekening met jouw doelgroep,
we maken de door jou gewenste applicatie
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Wat kan Epicwebsite voor u betekenen?
Of je nu een applicatie wilt laten maken voor de horecabranche, een
uitzendbureau of een e-learning programma. Bij Epicwebsite weten
we precies welke factoren daarbij belangrijk zijn. We houden
rekening met jouw doelgroep, we maken de door jou gewenste
applicatie gebruiksvriendelijk én toegankelijk.
Natuurlijk compatible met de apparaten die door jouw doelgroep het
meeste worden gebruikt. Hetzij een iPad, een smartphone of zelfs
diverse soorten tablets. Ook het technische onderhoud en de
optimalisatie van jouw maatwerk app nemen we je graag uit handen.
Zo kun jij blijven doen waar je goed in bent.
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Wat wij doen?
Wat voor diensten verricht Epicwebsite?

App & web
ontwikkelaar

Maatwerk software

Epicwebsite is dé specialist in
app development. Het maakt
niet uit of u een Native &
Hybride applicatie wilt.

We zijn gespecialiseerd in het
bouwen van apps voor Android
en iOS (iPhone en iPad), maar
ook hybride apps en volledige
webapps gebouwd in HTML5
zijn geen probleem.

Webdesigner

Online marketing

Een website is vandaag de
dag in veel opzichten een van
de allerbelangrijkste
onderdelen van een
succesvolle onderneming.
Uiteraard kunt u ook bij ons,
een webwinkel laten bouwen.

Online marketing specialist is
essentieel om uw
marketingdoelen te behalen.
En door de inzet van internet
en andere digitale
communicatiemiddelen wordt
het steeds belangrijker.

Grafische diensten

Ui/UX designer

We werken met specialisten
die al jaren ervaring hebben
met het maken van grafische
ontwerpen we hebben over de
jaren heen veel klanten
tevreden kunnen stellen.

In de wireframe wordt de flow
bepaald d.m.v. jouw website of
app. Om de stijl te bepalen
worden er een paar
wireframes gecreëerd.

1 K K EL 1

Wij zijn een native app ontwikkelaar uit Almere! Die gebruikmaakt van
de nieuwste technologie, om voor specifieke systemen een app te
ontwikkelen. Met het bouwen van een native app, kunnen wij heel
specifiek optimaliseren voor een bepaald bestur ingssysteem. Hierdoor
zijn de mogelijkheden met een native app bij ons vele malen meer
toer eikend, dan bij een standaard app. Zo is het mogelijk om zeer
gericht iets nieuws te ontwikkelen.
Bent u dus op zoek naar een native app ontwik -elaar en wilt u een
native app laten maken? Neem dan contact met ons op voor een
vrijblijvend gesprek. Ook kunt u uiteraar bellen of mailen om te
vragen naar meer informatie. Wij N'-erlenen u graag de juiste hulp om
samen tot het beste resultaat te komen.
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Als u een hybride app wilt laten maken bent u bij ons
aan het juiste adres. Dit is een website waar uw
klanten heen gaan op hun smartphone die volledige
geoptimaliseerd is voor een goede mobiele ervaring.
Beide type apps hebben zo hun voordelen. U kunt ook
het beste van beide werelden gebruiken door het laten
maken van een hybride app. Wat precies de voordelen
en eigenschappen zijn vertellen wij u graag.
Hybride apps moeten gedownload worden uit de app
store. De gebruikers van uw app hebben dus niet door
dat de app deels gebruik maakt van webpagina's.
Wanneer u het idee van een web app dus niet zo
aantrekkelijk vind, is een hybride app een prima
alternatief.
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Via de applicatie kunt u de interactie tussen u en de klanten verhogen
of kunt u meer verkopen genereren voor uw webshop. Een trend die
we steeds meer zien is de opkomst van de web app. Veel gebruikers
kiezen er steeds meer voor om een web based applicatie van een
bedrijf te gebruiken in plaats van een gewone app. Of natuurlijk een
hybride app
rootste en meest duidelijke verschil is dat een web app ook
edownload kan worden uit een app store. Voor een web
ft de ontwikkelaar niet de hele applicatie te gaan
een internet adres voldoende. U opent een
ewoon in de browser van uw mobiel. Dit heeft
eb app toegankelijk is voor elke

De smartphone is tegenwoordig niet meer weg te den ken . Iedereen
heeft een smartphone op zak en gaat deze ook steeds meer
gebruiken . In de afgelopen jaren hebben we gezien dat consumenten
steeds minder tijd doorbrengen op de computer en laptop, maar
steeds vaker online gaan via een smartphone of tablet. Dit betekend
natuurlijk niet dat websites meteen verleden tijd zijn , maar het
betekend wel dat er betere manieren zijn om uw potentiële klanten te
bereiken en om de band met uw bestaande klanten te onderhouden.
Bezoekers kunnen gebruik maken van uw app op smartphone of
tablet, maar er zit natuurlijk ook nog onderscheid in de
besturin gssystemen . Bij Epicwebsite hebben we ontwikkelaars die
gespecialiseerd zijn op alle platforms waardoor u een app krijgt die
werkt bij elke klan t. We zijn gespecialiseerd in Android en iOS (iPhone
en iPad), maar ook in een webapp gebouwd in HTML5 .
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Een zakelijke website laten maken of juist een site met een meer
speelse vorm van creativiteit is zolang het aansluit op dat waar de
doelgroep in geïnteresseerd. Is een strategische manier om je bereik te
vergroten. In de toenemend digitaliserende wereld van vandaag de dag
meer en meer vraag naar zoveel mogelijk informatie over van alles
ar kan verzinnen.
buurt van Almere en wil je een site laten maken in
besluit om tot actie over te gaan, hoe eerder je
een toekomst vol potentie.

PERSONAL
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Ooit weleens gedroomd om een webshop te laten
maken? Een eigen succesvolle webwinkel te laten
maken, speciaal ontworpen met uw wensen. Een
succesvolle webwinkel heeft u niet zomaar, alles begint
bij het juiste ontwerp!
Epicwebsite ontwikkelt webwinkels in allerlei soorten en
maten. U krijgt bij ons een op maat gemaakt design.
Ook het CMS gedeelte zal op uw wensen afgestemd
worden d.m.v uw huisstijl, logo, SEO teksten en uw
doelgroep enbedrijf ? We horen graag wat we voor u
kunnen doen!

Online marketing specialist is essentieel om uw marketingdoelen te
behalen. En door de inzet van internet en andere digitale
communicatiemiddelen wordt het steeds belangrijker. Internet marketing
verandert ieder jaar en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Als
ondernemer, die niet in dit wereldje thuis zit, is het niet bij te houden hoe
snel de ontwikkelingen gaan.
Online marketing bevat vele disciplines, maar de belangrijkste
disciplines binnen online marketing zijn: zoekmachine optimalisatie,
social media marketing en zoekmachine adverteren. Dit is slechts een
kleine greep uit alle disciplines die wij voor u kunnen betekenen.

A�IMAilEV�BEO
Niets blijft meer in het geheugen plakken als een gedurfde en mooie
animatie. Als u een animatie video nodig heeft. Of als u uw product of
dienst op een leuke manier wilt promoten met de nieuwste ontwerpen.
Dit met een gedetailleerde blik, op een effectieve manier wilt
presenteren. Dan kunt u bij uw publiek met een opvallende en
spectaculaire visuele presentatie een blijvende indruk achterlaten. Kijk
eens wat Epicwebsite voor u kunt doen.
Dankzij het hoge niveau voor aandacht voor details, en de kwaliteit van
onze visuele verhalen, kunnen ze flink boven hun gewicht uitkomen.
Waardoor ze zowel in het begin van de koopcyclus meer
geloofwaardigheid krijgen, en klanten hierdoor sneller actie
ondernemen.

PUSH MELDINGEN ZIJN

EEN VAN DE VELE VOORDELEN
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Of het nu een strak, stijlvol, SReels of eenvoudig beeldmerk is waar u
naar op zoek bent. Epicwebsite zorgt dat uw bedrijf zich professioneel
kan presenteren binnen uw branche. Wij kunnen in korte tijd een logo
ontwerpen dat past bij uw bedrijf en producten die u aan uw doelgroep
aanbiedt.
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Wij zetten uw visie en ideeën om naar een professioneel, uniek en
passend beeldmerk. U kunt dws zelf zeggen in welke kleuren, vormen
en lettertypes. Na het invullen van uw persoonlijke gegevens nemen wij
direct contact met u op. En vragen wij naar uw wensen. Zodra u
akkoord bent ontvangt u een irctuur. Wanneer wij uw betaling hebben
ontvangen, gaan wij daarna vwor u een mooi logo ontwerpen aan de
hand van uw wensen. Meest�, zal dit niet langer duren dan 3
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maken dan houden we uiteraard ook
werkdagen. Wilt u ook een w11bsite
rekening met de huisstijl van lllw site.
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UI & UX QESIGNER

De UI van een website of app is eigelijk het informeren
en verkopen van de producten van de app of website.
Als de website of app er goed uitziet dan trekt dit de
klant meer aan dus verkoop je sneller een product of
dienst.
De UX is meer dat alle functies werken en goed en
soepel verlopen. Alle knoppen gaan naar de juiste
pagina of handeling. UX is dus meer dat alles van de
website goed werkt, waar de UI meer de vormgeving
van de website of app is om de klanten aan te trekken.
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Designed & Develemend

EPICWEBSITE

FOLLOW UW FOR MORE APPS

www.facebook.com/epicwebsitedesig n

KNOWHOW WE CODE

&

DESIGN

www.instagram.com/epicwebsite_/

App,bel ofkom langs,de
koffie staat klaar. U bent
van harte welkom op ons
kantoor in WTC Almere.

EMAIL US

info@epicwebs ite. n 1

