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Coco bv bied de startende ondernemers de mogelijkheid om goedkoop de website te hosten op
een eigen beschermde server met backup. Omdat wij weten dat het voor veel startende
ondernemers lastig is om een eigen website te bouwen en hier veel voor wordt gerekend
bieden wij een passend en goedkoop alternatief.

Bij Coco kost een website hosten slechts € 29,95 voor een jaar. Hierbij krijg je dan 10 mb
schijfruimte, onbeperkt aantal emailadressen en wordt van de website, dagelijks, automatisch
een backup gemaakt. Je kunt hierop gemakkelijk en gratis een joomla of wordpress website
met volledige functionaliteit plaatsen. Wanneer je nog geen website hebt installeren wij gratis
een standaard joomla of wordpress website voor je.

Je krijgt van ons een de inlogcodes waarmee je zelf de website kunt aanpassen of berichten
kunt toevoegen. Wanneer je aanpassingen wilt zoals je logo toevoegen, plugins installeren en
dergelijke kunnen wij dit, vaak dezelfde dag nog, voor je doen. Maar je kunt het natuurlijk ook
zelf doen. De meeste aanpassingen, die wij voor je doen, kosten maximaal € 15. Joomla en
wordpress zijn gratis website omgevingen waarmee je een goede uitstraling kunt realiseren.
Wordpress wordt ook nog eens door google goed gewaardeerd.

Coco bv is gespecialiseerd in het ondersteunen van ondernemers en zzp-ers die aan het
opstarten zijn. Wij helpen het bedrijf vormgeven en de winst in de eerste twee jaar te
maximaliseren. Daarnaast geven we ondersteuning in marketing en sales. Door 20 jaar ervaring
in het ondernemers vak kunnen kennen wij de kneepjes van het vak. Dus de uitdagingen,
kansen en valkuilen bespreken wij met je en helpen je deze hanteerbaar te maken.

Uit deze ervaringen weten wij dat startende ondernemers vaak nog niet zo veel te besteden
hebben. Eerst geld verdienen en dan investeren. Om die reden biedt Coco betaalbare
producten die van jouw onderneming een succes maken. Vraag daarom ook eens naar de
mogelijkheden van een begeleidingstraject. Wij helpen je van je onderneming een succes te
maken. Je betaalt dus pas wanneer je winst met je onderneming behaalt. Vraag meer
informatie
aan
om ook jouw onderneming tot een succes te maken.

Wil je voorbeelden zien van websites gemaakt in Joomla of Wordpress neem dan even met ons
contact op . Wij bellen je dan en neem je mee langs een aantal sites. Presentatie van je bedrijf
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is belangrijk omdat veel mensen zoeken via internet. Laat vandaag de eerste stap van je
succes zijn voor maar € 29,95!!

2/2

