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Start je eigen persoonlijke bestelpagina, gratis webservice vanuit een goed hart
Is je wens of overweeg je een bezorg-/afhaalservice te bieden, maar voorziet je website daar
niet in of heb je geen website, dan wordt je nu geholpen! Voor ondernemers wordt een
bestelpagina, eenvoudig gekoppeld aan je huidige website aangeboden. Maar ook als je geen
website hebt kun je hiervan gebruik maken. Hiermee kun je online producten presenteren, laten
bestellen en afrekenen.
Marvelous en Nedcomp doneren alle mkb'ers die hier behoefte aan hebben een persoonlijke
online bestelpagina. Dit doen zij simpelweg vanuit een goed hart. Er zit geen verdienmodel
achter en ze verzamelen geen data! De klantgegevens blijven in jouw bezit. De persoonlijke
bestelpagina wordt gratis verstrekt en in een paar muisklikken kun je van start.
Deze webservice kan gebruikt worden door zowel horecaondernemers als retailers. Eventueel
is de bestelpagina uit te breiden met betaalfunctionaliteit. Je wordt dan geholpen om een
account aan te maken bij de paymentprovider (mollie.com) zodat bestellingen dan ook online
afgerekend kunnen worden. Er zijn dan nog steeds geen vaste kosten, alleen betaal je dan de
paymentprovider €0,29 per bestelling.
Via onderstaande knop kun je aanmelden. Er wordt dan contact met je opgenomen en krijg je
een persoonlijke inlogcode waarmee je eigen pagina kan vullen.
Dit initiatief zullen we gezamenlijk (Parkmanager, Wijkmanager en Centrummanager) uitdragen
om alle Horeca- en Retail ondernemers van Helmond te ondersteunen. Samen staan we sterk!
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Wijkmanager
Mocht je nog vragen hebben of ergens mee zitten, schroom niet te bellen. 2 weten meer dan 1.
Ik kan niet alles oplossen maar wel meedenken.
Hennie de Gooijer info@wijkmanagementhelmond.nl en
mobiel 0622616134
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u
info@wijkmanagementhelmond.nl toe aan uw adresboek.

