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Úw zake     lijke netwerk in West-Friesland!

Als deelnemer van het platform is het mogelijk om 
met andere ondernemers in contact te komen en 
ervaringen te delen. Samen sta je sterk en we 
kunnen van elkaar leren. Het is vooral interessant 
dat hierdoor de mogelijkheid ontstaat om krachten 
te bundelen. 

Saskia Beeldman, de naamgever van SaskiaDesign, 
gelooft sterk in het totaalconcept. Dit betekent, dat 
we ondernemers de mogelijkheid bieden om een 
mooie, uitgebreide presentatie te plaatsen op 
www.blikopwestfriesland.nl

Het verzorgen van websites, huisstijlen, regelen 
van domeinnaam en hosting is altijd een belangrijk 
onderdeel geweest van de werkzaamheden. Dit 
kan in één handeling, zodat het voor (potentiële) 
klanten interessant is om met ons in zee te gaan.

Bij SaskiaDesign geldt nog steeds de “ouderwetse” 
stelregel: “Klant is Koning”!

SaskiaDesign voegt steeds nieuwe diensten toe 
of past deze aan. Social Media is inmiddels niet 
weg te denken uit onze maatschappij. Wij helpen 
ondernemers op weg met het gebruik hiervan 
en geven een aantal trainingen. Op 12 november 
geven wij een GRATIS workshop over Social Media 
met handige tips en trucs hoe je dit efficiënt kunt 
gebruiken.

Begin november komt onze glossy BlikOp West-
Friesland Magazine weer uit, speciaal gericht op 
West-Friesland.

Een andere dienst die we momenteel toevoegen 
is het programmeren voor mobiele platformen. 
Als eerste komt er een applicatie voor 
blikopwestfriesland.nl, welke begin november in de 
appstore beschikbaar zal zijn, voor iPad en iPhone.

U ziet het, voor een totaalpakket kom je naar 
SaskiaDesign!

Saskia Beeldman op 
westfriesezaken.nl 

uit hét online zakelijk netwerk 
in West-Friesland!
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Word lid en 
win een 

iPad

Met meer dan 400 leden. Westfriesezaken.nl informeert, inspireert en verbind zakel

West-Friesland. Dus profileer uw kennis, kom samen op ideeën of leer van anderen

Meld u nu aan! Maandag 14 november verloten wij onder alle leden een Ipad2. 

Kijk op westfriesezaken.nl voor de actievoorwaarden en schrijf u in! lid
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Saskia Beeldman nodigde de meeste leden uit op westfriesezaken.nl en heeft een stuk redactie gewonnen. 
Nodig ook uw contacten uit!
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