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Voorwoord
Publi4U is veel meer dan een webdesignbureau.
Wij ondersteunen ondernemingen die nood hebben aan een
betrouwbare partner.
Samen zorgen wij ervoor dat u zich duidelijk kan positioneren
en op een budgetvriendelijke manier communiceert. Om in
te spelen op uw behoeften, creëren wij uw website op maat.
In combinatie met de nodige kennis en ervaring in efficiënt
communiceren, levert dit een uitstekend resultaat op.
Als klant of leverancier voelt u de toenemende rol van het internet in het
bedrijfsleven. Het belang van een professionele website neemt toe en kan
het onderscheidende element vormen
waarnaar u op zoek bent. Wij, bij Publi4U,
zijn ervan overtuigd u te kunnen helpen
bij het voeren van een doorgedreven
communicatiestrategie.
U heeft maar één kans om een eerste indruk
te maken, zeker in de online wereld waar
de concurrentie maar één klik verwijderd is.

succesvolle communicatie vormt de leidraad doorheen het ontwikkelingsproces
van uw website en andere versterkende
communicatietools.
Vertrouwen, eerlijkheid, correctheid en
loyaliteit vormen de vier fundamenten
van onze bedrijfsvisie. Op die manier
ontstaat een win-win situatie en een
rendementsverhoging waar we samen trots
op kunnen zijn.
Dit magazine laat u kennismaken met de
verschillende communicatietools die uw

Ons team van enthousiaste medewerkers
staat garant om de ontwikkeling van uw
website en ondersteunende communicatie
in goede banen te leiden. Op die manier
kan u comfortabel en zorgeloos uitkijken
naar de lancering van uw nieuwe site.
Wij streven naar een grote
klantentevredenheid door middel van een uitmuntende service en een excellent product.
Het speciaal opgestelde stappenplan naar

boodschap zullen versterken. Hiernaast
komen een aantal klanten aan het woord
en ontdekt u enkele Publi4U realisaties.
Achteraan dit magazine vindt u ons
stappenplan dat leidt naar een efficiënte
communciatie voor uw bedrijf!
Wij garanderen u een uitstekende service
en creaties waar u trots op kan zijn.
Onze deur staat steeds open voor een
vrijblijvend gesprek.

Tom Staelgraeve
Zaakvoerder Publi4U

Pottelberg 193
8510 Marke (Kortrijk)
T: 056/32 32 01
F: 056/44 49 91
info@publi4u.be
www.publi4u.be
BE 0861.345.845
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Rubonit

bandencenter
Bandencenter Rubonit verkoopt een groot gamma banden
aan een uitgebreid klantenbestand.
Met vestigingen in
Zwevegem en
Wevelgem is Rubonit
een grote speler in
Zuid-West-Vlaanderen.
De twee moderne vestigingen beschikken over een enorme voorraad
banden, de modernste uitrusting
en gekwalificeerd personeel. Om
hun bedrijfsidentiteit een krachtige
uitstraling te geven, deed Rubonit
beroep op het Publi4U team voor
een opfrissing van hun website.

“Kwaliteit en
professionalisme
voor een correcte

KLANTEN AAN HET WOORD

prijs!”
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Het is voor Rubonit zeer belangrijk

Naast de bedrijfswebsite als be-

dat ze hun site zelf kunnen aan-

langrijkste communicatietool wou

passen via een handig content ma-

Rubonit maandelijks een nieuws-

nagement systeem (CMS).

brief uitsturen naar haar (potentiële) klanten. Dankzij de handige

Een responsive design was even-

mailingmodule in de CMS kunnen

eens een vereiste. Dankzij deze

ze dit waarmaken. De inhoud van

technologie past de site zich au-

de nieuwsbrief wordt automatisch

tomatisch aan het schermformaat

in een bepaalde grafische lay-out

aan

weergegeven

gegoten waarna deze in enkele se-

wordt. Zo kunnen hun klanten -

conden naar duizenden mailadres-

gaande van particulieren tot be-

sen kan worden verstuurd. Een

drijven – de website gemakkelijk

ideale manier om de consument te

raadplegen via hun smartphone of

bereiken.

waarop

het

tablet. Hierdoor beleven zij een optimale gebruikservaring!

Didier Vandenberghe
aan het woord
Waarom koos u voor Publi4U?
Didier Vandenberghe:
“Webdesignbureau Publi4U is een
jong bedrijf met een jonge geest en
een jonge visie. Dit was voor mij de
belangrijkste reden om met hen in
zee te gaan.”
Hoe ervaarde u de balans
tussen prijs en kwaliteit?
Didier Vandenberghe:
“Bij Publi4U krijgt u veel professionalisme en kwaliteit voor een
correcte prijs.”

Didier Vandenberghe: “Publi4U

Wilt u ook met ons
samenwerken?

hanteert een super aanpak: ze spe-

Wij kiezen steeds voor

len kort op de bal, maken correcte

een persoonlijke aanpak!

afspraken én staan altijd open voor

Contacteer ons vrijblijvend

aanpassingen en verbeteringen.

per e-mail via

Het is een jong en dynamisch be-

info@publi4u.be of geef

drijf uit de regio dat van aanpakken

ons een seintje per

weet!” n

telefoon via 056/32 32 01.

è Bezoek de website op
www.rubonit.be

KLANTEN AAN HET WOORD

Hoe kijkt u terug naar de
samenwerking?
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Klanten scoren via

krachtige
communicatie

SUCCESVOL NIEUWE KLANTEN SCOREN

Breng uw verhaal
via het juiste
kanaal
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Elke onderneming
heeft nood aan
krachtige marketingcommunicatie om
haar succes te verzekeren! Door verschillende marketingtools
te hanteren, wordt
uw boodschap
versterkt waardoor
de kans vergroot dat
u de consument
effectief raakt!

Google AdWords

Drukwerk

Google AdWords is het adverten-

Online kan niet zonder offline. Een

tieprogramma van de zoekgigant

sterk logo en professionele huis-

Google. Hierbij adverteert u op be-

stijl

paalde zoektermen. Deze adverten-

succesvolle

ties verschijnen vervolgens boven,

sieke reclamevormen kunnen uw

naast of onder de zoekresultaten

bedrijfsidentiteit tot de (potentiële)

waardoor deze onmiddellijk in het

klant brengen en hem overtuigen

oog springen.

om met u in zee te gaan.

U hoeft slechts te betalen wanneer

Denk maar aan visitekaartjes, fly-

iemand op uw advertentie klikt en

ers, folders, brochures, autobelet-

vervolgens op uw site terechtkomt.

tering, roll-up banners en

Dankzij AdWords kan u de consu-

meer. Zo kan drukwerk uw online

ment op het juiste moment berei-

communicatie ondersteunen. Gra-

ken, namelijk wanneer hij op zoek

fische pareltjes creëren is dan ook

is naar datgene wat u aanbiedt.

onze passie.

Sociale media
Sociale

media

zijn

zijn

de

fundamenten

voor

communicatie.

Klas-

zoveel

Een succesvolle
uitstekende

marketinginstrumenten. Heel wat
bedrijven hebben op deze mediakanalen reeds hun eigen stekje verworven. Het grote voordeel is dat u
in een mum van tijd in contact kan
komen met heel wat andere sociale

combinatie van
zowel offline als
online communicatie
zal zorgen voor
herkenning bij

media gebruikers, waaronder uw

uw doelpubliek.

doelgroep.

Effectief

Uiteraard bieden deze nieuwe media nog andere voordelen, zoals het
vergroten van de naamsbekendheid
en het versterken van de klanten-

communiceren via
de juiste kanalen,
daar draait het om!

service.
Kortom, uw imago krijgt een extra
boost dankzij een actieve aanwe-

Website

zigheid op sociale media.

Een professionele en aantrekkelijke
website geeft een boost aan uw online reputatie. Aangezien het interinformatiebron voor consumenten
vormt, mag uw bedrijf in deze online wereld zeker niet ontbreken.
Bovendien kent een bedrijfswebsite
heel wat voordelen zoals het verstevigen van de concurrentiepositie, het vergroten van de naamsbekendheid, meer geloofwaardigheid
en tijdsbesparing.

SUCCESVOL NIEUWE KLANTEN SCOREN

net steeds vaker de belangrijkste
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SUCCESVOL NIEUWE KLANTEN SCOREN

Waarom succesvol
communiceren?
De combinatie van verschillende
communicatietools zorgt ervoor dat
uw boodschap op een efficiënte
manier de consument bereikt.
Een sterk doorgedreven communicatie zorgt voor naamsbekendheid
en klantenbinding.
Met een minimum aan middelen
bereikt u de juiste potentiële klant.
Hoge ROI (Return On Investment).
Ook op lange termijn denken
potentiële klanten aan uw
organisatie
U maakt een professionele eerste
indruk.
Grotere herkenbaarheid &
aanwezigheid.
Succesvolle communicatie via
meerdere kanalen laat de consument
zien dat uw bedrijf leeft.

Wij kiezen steeds voor een persoonlijke aanpak!
Contacteer ons vrijblijvend per e-mail via info@publi4u.be
of geef ons een seintje per telefoon via 056/32 32 01.

SUCCESVOL NIEUWE KLANTEN SCOREN

Wilt u ook met ons samenwerken?
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Een bedrijfsfilm is een
slimme investering!
De voordelen op een rijtje
Een bedrijfsfilm is de ideale manier om uw bedrijf voor
te stellen aan potentiële klanten. Een beeld zegt meer
dan woorden, wat doet een video dan wel niet?!
Bovendien is het een enorm krachtig communicatiemiddel dat u eenvoudig online kunt inzetten.
Hiernaast gunt een bedrijfsfilm de kijker een blik
achter de schermen van uw bedrijf. Hierdoor kunnen
zij zich een beeld van uw bedrijf vormen waardoor u
gemakkelijk hun vertrouwen wint.
Indien u op een originele en creatieve manier wil
communiceren, is een aantrekkelijke bedrijfsvideo een
must!

Bedrijfsfilm Lobster Fish

SUCCESVOL NIEUWE KLANTEN SCOREN

è publi4u.be/lobsterfish
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100 jaar Hotel Cosmopolite
è publi4u.be/cosmopolite

T

è publi4u.be/bedrijfsfilm

Bedrijfsfilm Bellegems Friethuisje
è publi4u.be/bellegemsfriethuisje

Tehalux architectendag
è publi4u.be/tehalux

SUCCESVOL NIEUWE KLANTEN SCOREN

Bedrijfsfilm Publi4u
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MIM invest

vastgoedkantoren
MIM staat voor Middelkerke Immobiliën
Maatschappij. Dit partnership combineert de
kracht van vijf belangrijke vastgoedkantoren.

KLANTEN AAN HET WOORD

Publi4U stond in voor de
ontwikkeling van de website.
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“Na de
eerste meeting
wisten ze
onmiddellijk wat
wij wilden.”

Een nieuw partnership vraagt om
een nieuwe, krachtige website! Een
bouwproject start steeds met een
degelijk plan. Ook voor het ontwikkelen van een website is zo’n uitgebreid plan nodig om tot een professioneel eindresultaat te komen.
Niet alleen de structuur draagt hier
z’n steentje bij, maar ook het design van de website zet aan tot
actie.
Zelfs de kleuren spreken hier boekdelen. De rode opmaak zorgt namelijk voor een verhoogde hartslag
en wordt beschouwd als dé klassieke call-to-action kleur!
Het

krachtig

responsive

design

zorgt ervoor dat de website optimaal weergegeven wordt op mobiele toestellen zoals smartphones
en tablets. Hierdoor wordt het gebruiksgemak verhoogd en kan de
bezoeker gemakkelijk door de site
navigeren.
Op de website worden drie projecten uitgebreid voorgesteld:
residentie Kingston, residentie Park
Avenue en residentie Moorea. Per
project kan u de indeling terugvinden, maar ook de ligging, sfeervolle
foto’s en extra downloads die de bezoeker informatie bieden zoals het
lastenboek en plattegronden in PDF.

Waarom koos u voor Publi4U?
MIM-team:

“Via

de

klassieke

mond-tot-mondreclame werd Publi4U ons aanbevolen. Na wat rondvragen bij enkele collega’s en klanverhalen.”

Hoe omschrijft u Publi4U?
dynamisch team dat beschikt over

Wilt u ook met ons
samenwerken?

veel vakkennis en ervaring. Na de

Wij kiezen steeds voor

eerste meeting wisten ze onmiddel-

een persoonlijke aanpak!

lijk wat wij wilden. Toen het eerste

Contacteer ons vrijblijvend

ontwerp binnenkwam, was er geen

per e-mail via

enkele twijfel meer! Zo hoort het te

info@publi4u.be of geef

zijn!” n

ons een seintje per

MIM-team:
Hoe kijkt u terug naar de
samenwerking?
MIM-team:

“De samenwerking

verliep vlekkeloos! Via hun standaardprocedure van structuurdocument, grafisch ontwerp, correcties
tot programmatie ging alles heel
vlot.”

“Het is een jong en

è Bezoek de website op
www.mim-middelkerke.be

telefoon via 056/32 32 01.

KLANTEN AAN HET WOORD

ten hoorden we heel wat positieve
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Spotted
Maxi belettering op
onze Mini’s gespot?
Met een krachtig ontwerp voor uw
autobelettering is opvallen in het

SPOTTED

straatbeeld een koud kunstje!
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SPOTTED

Vrouwengeluk
Publi4U stond in voor de volledige communicatiemix
waaronder een gloednieuwe website, logo, visitekaartje,
drieluik, presentatiemap, word-template en sociale media.
Vrouwengeluk draait - zoals het

Het logo van vrouwengeluk werd in

De professionele visitekaartjes kleu-

woord zelf zegt - om het geluk van

2 roze kleurnuances geplaatst, zo-

ren eveneens in dit roze. Natasha

vrouwen.

dat de woorden ‘vrouwen’ en ‘geluk’

kan haar ‘business cards’ gemakke-

Het principe is simpel: als je eet

elkaar ondersteunen.

lijk afgeven aan (potentiële) klan-

en leeft volgens je lichaamstype,

ten. Het is een handige manier om

dan heb je onmiddellijk veel meer

Aangezien het om het geluk van

de contactgegevens na te laten en

energie. Door zich goed in hun vel

vrouwen gaat, wordt het laatste

de betrouwbaarheid te vergroten.

te voelen worden vrouwen slanker

woord nog eens extra benadrukt

en gezonder.

door een sierlijke lijn (boog of glim-

Hiernaast

Het logo diende bijgevolg vrouwe-

lach). Bovendien straalt de roze

drieluik waarin Natasha de Ayurve-

lijkheid uit te stralen. De roze kleur

kleur gezelligheid, warmte, vrijheid

dische levensstijl kort toelicht. In

is hier dan ook heel toepassend.

en sfeer uit! Woorden die sterk pas-

dit drieluik zit een lichaamstype

sen bij het concept van Vrouwen-

test, alsook een recept vervat en

geluk!

komt

ontwierp

Natasha’s

Publi4U

missie

een

duidelijk

naar voor: de eeuwenoude wijsheid
van Ayurveda integreren in een
praktisch voedingsplan en lifestyle

KLANTEN AAN HET WOORD

advies!
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Klanten kunnen zich bovendien re-

heid uit te stralen! U vindt er een

gistreren op de site waarna ze meer

aantal

terug,

zullen te zien krijgen dan de ge-

Wilt u ook met ons
samenwerken?

maar ook evenementen, Natasha’s

wone bezoeker zoals bijvoorbeeld

eigen blog en een shop waarin on-

specifieke recepten. n

Wij kiezen steeds voor

heerlijke

recepten

der andere boeken, e-books, consulting en online programma’s voor
persoonlijke begeleiding terug te
vinden zijn.

è Bezoek de website op
www.vrouwengeluk.be

een persoonlijke aanpak!
Contacteer ons vrijblijvend
per e-mail via
info@publi4u.be of geef
ons een seintje per
telefoon via 056/32 32 01.

KLANTEN AAN HET WOORD

Ook de website diende deze wijs-
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Grafisch
ontwerp
nodig?
Versterk uw
bedrijfsidentiteit
dankzij eenduidige
communicatie
Een pittig grafisch ontwerp is zeer

logo en huisstijl is de uitstraling

belangrijk om uw communicatie

van uw advertenties, flyers, fol-

kracht bij te zetten. In één oog-

ders, brochures, visitekaartjes,

opslag

autobelettering, spandoeken, ...

ontdekt

de

consument

hierdoor uw unieke bedrijfsiden-

eveneens zeer belangrijk.

titeit. Net daarom is het enorm
belangrijk dat u scoort met een

Voor keukencreatie Jo Wynant

creatief design dat snel de aan-

realiseerde Publi4U een elegant

dacht trekt!

fotoboek.

Dit exclusieve boek

GRAFISCH ONTWERP NODIG?

beschikt over een garengenaaide
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Het logo en de bijhorende huis-

hardcover met rechte rug en kwa-

stijl zijn de belangrijkste elemen-

liteitsvol papier voor het binnen-

ten om uw communicatie te doen

werk. De kaft is veredeld met een

slagen. Beiden vormen een rode

soft touch plastificatie en is afge-

draad doorheen uw online en off-

werkt met 2 schutbladen. Om het

line communicatie en zorgen voor

boek extra cachet te geven is het

een sterke herkenbaarheid.

voorzien van een kapitaalbandje

Naast het grafisch ontwerp van

en leeslint.

Wilt u ook met ons
samenwerken?
Wij kiezen steeds voor een persoonlijke aanpak!
Contacteer ons vrijblijvend per e-mail via info@publi4u.be
of geef ons een seintje per telefoon via 056/32 32 01.
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GRAFISCH ONTWERP NODIG?

Vishandel Dubrul

KLANTEN AAN HET WOORD

Al meer dan 10 jaar vormen Vishandel Dubrul en Publi4U
een goed team op vlak van communicatie. Naast de
ontwikkeling van hun website behoort het wekelijks
versturen van de nieuwsbrief, het onderhouden van de
sociale media pagina en het grafisch drukwerk tot deze
vruchtbare samenwerking.
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De website van Vishandel Dubrul
brengt haar klanten op de hoogte
van de heerlijke traiteursuggesties
en verse vis die wekelijks aangeboden worden.
Gezien steeds meer

consumen-

ten hun smartphone of tablet bij
de hand nemen om het internet te
raadplegen, was het zeer belangrijk
dat de site in een responsive jasje
stak.
Dankzij dit responsive webdesign
wordt de website optimaal weergegeven op kleinere schermen. Zo
hoeft de surfer geen frustraties te
ondervinden wanneer hij oneindig
moet scrollen en inzoomen vooraleer hij de gewenste informatie
vindt.

Geoffrey Dubrul
praat
Waarom koos u voor Publi4U?
Geoffrey: “Vanaf het eerste contact werd duidelijk dat Publi4U heel
correct en professioneel te werk
gaat.”
Hoe kijkt u terug naar de
samenwerking?
Geoffrey:

“Tom

wist

onmiddel-

lijk dezelfde golflengte te vinden.
Meerdere pluimen op elk gebied
van samenwerking!”
Hoe omschrijft u Publi4U?
Geoffrey: “Het is een enthousiast en professioneel team dat zich
perfect kan inleven in onze wensen, ons bijstaat met raad en daad
en telkens opnieuw het verhoopte
eindresultaat kan voorleggen.” n

Wilt u ook met ons
samenwerken?
Wij kiezen steeds voor een persoonlijke aanpak!
Contacteer ons vrijblijvend per e-mail via info@publi4u.be
of geef ons een seintje per telefoon via 056/32 32 01.

“Een enthousiast en
professioneel team
dat zich perfect
kan inleven in onze
wensen.”

KLANTEN AAN HET WOORD

è Bezoek de website op
www.dubrul.be
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STAPPENPLAN NAAR SUCCESVOLLE COMMUNICATIE

Stappenplan naar
succesvolle communicatie
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1. Brainstorm Kickoff meeting

2. Structuurdocument

5. CMS opleiding

6. Oplevering

1. Brainstorm - Kickoff meeting

5. CMS opleiding

Na een gericht marktonderzoek stellen wij u enkele re-

Tijdens de CMS opleiding leert uw team hoe het auto-

sultaatgerichte oplossingen voor.

noom de website kan beheren. U ontvangt tevens een

2. Structuurdocument

uitgebreide handleiding.

Dit document geeft een voorstelling weer van de inde-

6. Oplevering

ling en structuur van uw toekomstige site.

Na uw goedkeuring brengen wij zoekmachines zoals

3. Grafisch ontwerp

Google op de hoogte van het bestaan van uw website.

Er wordt met respect voor uw huisstijl een grafische

7. Opvolging en verdere begeleiding

vorm gegeven aan uw website.

Bij vragen kan u steeds een beroep doen op onze tele-

4. Ontwikkeling
De voorgaande stappen komen samen en uw website
wordt ontwikkeld in een testomgeving.

fonische helpdesk. Indien u dit wenst, ondersteunen wij
maandelijks uw internetmarketing.
8. Ondersteunende communicatie
Uw doelgroep verder online en offline krachtig informeren.

3. Grafisch
ontwerp

4. Ontwikkeling

7. Opvolging &
verdere begeleiding

8. Ondersteunende
communicatie

Het doel is om van uw website en ondersteunende
communicatie krachtige marketingtools
te maken die garant staan voor
gerichte communicatie en
ongetwijfeld zullen leiden
tot een omzetverhoging!
Meer info over ons stappenplan:

stappenplan.publi4u.be

STAPPENPLAN NAAR SUCCESVOLLE COMMUNICATIE

Publi4U staat u bij met professioneel advies doorheen de
verschillende stappen zodat u vanaf nu kunt genieten
van winstgevende communicatie.
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Wilt u met ons samenwerken?
Wij kiezen steeds voor een persoonlijke aanpak!

Pottelberg 193
8510 Marke (Kortrijk)
T: 056/32 32 01
F: 056/44 49 91
info@publi4u.be
www.publi4u.be
BE 0861.345.845
Volg ons op:

