design services. design services. design ser

look
book.
Bekijk webwinkels die gebruik hebben
gemaakt van de Mijnwebwinkel
Design Services.

nieuwsgierig? neem direct een kijkje

design services
Kan jouw webwinkel een frisse look gebruiken?

[ foto ]

Mijnwebwinkel kan je helpen met aanpassingen in jouw webwinkel. Onze designers staan
voor je klaar om maatwerk te leveren voor jouw shop, zoals het opfrissen van de
homepagina en het instellen van lettertypes en kleuren. Wil je liever een mooie banner,
opgemaakte afbeeldingen of een slideshow? Ook dat kan met de Design Services!
Heb je interesse? Vraag ons Customer Success team voor hulp en stuur een mail naar:
services@mijnwebwinkel.nl

design opties
Een vernieuwde volledig ingestelde footer
Gewenste banners zoals headers en slideshow banners
Het instellen en opmaken van je homepage

your product. your style.

Vernieuwd design met lettertypes en kleuren
Het opmaken van foto’s en afbeeldingen incl. tekst

05. 04. 03. 02. 01.

stappenplan
Kies je gewenste design optie(s)
Maak een keuze uit de design opties. Wil je iets anders aanpassen wat hier niet benoemd is? Neem contact
met ons op en we denken graag met je mee!

Neem contact op met ons Customer Success team
Wanneer je jouw gewenste design aanpassingen weet kun je contact opnemen met het Customer Success
team. Neem direct contact op via deze link.

Eerste opzet
Heb je je gewenste aanpassingen doorgegeven? Dan is het nu tijd voor het Customer Succes team om de
verwachtte werkuren terug te koppelen en een eerste opzet van het design te maken.

Akkoord
Wanneer je akkoord gaat met de eerste opzet, gaat het team aan de slag om je nieuwe design op te maken
en in te stellen. Je ontvangt de factuur zodra het nieuwe design klaar is.

Shine!
Wanneer het design helemaal af is, dan is er nog één stap nodig... zorg dat je het nieuwe design laat shinen
in je webwinkel!

header.
inhoud.

www.decocktailshop.nl

• Logo
• Navigatiebalk

•
•
•
•
•

Template instellingen
3 slideshow beelden
4x headerbeeld op subpagina’s
3 klikbare producttegels
2 klikbare productbanners

footer.

before.

De Cocktailshop verkoopt kant-en-klare cocktails & accessoires. Cocktails
hebben vaak een ‘feestelijk & sexy’ imago. Dit is dan ook terug gekomen in het
ontwerp. De doelgroep is vaak van jonge/middelbare leeftijd, om deze reden is
met name rekening gehouden met mobielvriendelijkheid.

•
•
•
•
•
•

Algemene links
Snelkoppelingen
Verzend- en betaalmethodes
Contact & social media
USP’s & aanvragen op maat
Logo & bedrijfsgegevens

eindresultaat

€549
excl. btw

after.

decocktailshop

wat is er
veranderd?

www.maisonnijmegen.nl

header.

• Aangepast logo
• USP’s in header
• Navigatiebalk

inhoud.

•
•
•
•

footer.

before.

MaisonNijmegen verkoopt met name artikelen van het merk Rivièra Maison.
Het was daarom belangrijk dat de webwinkel goed bij het merk past. Er is om
die reden gekozen voor een luxe, overzichtelijke en moderne uitstraling.

• Klantenservice links
• Reviews
• Facebook icoon

eindresultaat

€699
excl. btw

3 slideshow beelden
9 klikbare producttegels
Template instellingen
Indeling

after.

maisonnijmegen

wat is er
veranderd?

www.wijnimportpeter.be

header.

•
•
•
•

inhoud.

• Template instellingen
• Indeling
• 6 klikbare producttegels

footer.

before.

Wijnen uit allerlei streken worden aangeboden in de webwinkel van
WijnimportPeter. Het uitgangspunt was om het gevoel dat je krijgt bij wijn,
terug te laten komen in de webwinkel. Er is daarom gekozen voor meer beeld
en een wijnrode kleur gecombineerd met aardetinten.

• Structuur footer
• Openingstijden

eindresultaat

€599
excl. btw

Inhoud van de topbalk
Headerafbeelding
Logo
Navigatiebalk

after.

wijnimportpeter

wat is er
veranderd?

www.extrawijdesokken.nl

header.

•
•
•
•

Inhoud van de topbalk
Headerafbeelding (gradient)
Logo
Navigatiebalk

inhoud.

•
•
•
•

Template instellingen
Indeling (mijn account in zijbalk)
Klikbare hero afbeelding
6 klikbare productbanners

footer.

before.

Extrawijdesokken is een webwinkel gespecialiseerd in wijde sokken zoals de
naam zegt. Een professionelere uitstraling met nadruk op medische sokken
was hierbij het uitgangspunt. De merchant wilde graag de kleuren groen en
beige terugzien in de webwinkel.

•
•
•
•
•

Contactinformatie + beeld
Linkjes
Betaalmethoden iconen
Social media iconen
Webwinkelkeur logo

eindresultaat

€599
excl. btw

after.

extrawijdesokken

wat is er
veranderd?

www.erotiek-accessoires.nl

header.

• Logo
• Navigatiebalk

inhoud.

•
•
•
•

footer.

before.

ErotiekAccessoires wilde graag een overzichtelijke en speelse uitstraling met
meer beeld. Daarbij was het belangrijk dat de paarse & roze kleur terug zouden
komen in de webwinkel.

• Contactinformatie
• Betaalmethoden iconen
• Logo in de footer

eindresultaat

€899
excl. btw

2 slideshow beelden
8 klikbare producttegels
Template instellingen
Indeling

after.

erotiekaccessoires

wat is er
veranderd?

hippykiddy
header.

• Logo
• Headerafbeelding
• Navigatiebalk

inhoud.

•
•
•
•

eindresultaat

www.hippykiddy.nl

€299
excl. btw

Opmaak van de tekst
4 klikbare producttegels
Template instellingen
Indeling

after.

before.

HippyKiddy wilde graag een overzichtelijk webwinkel, waar de bezoeker via
de homepagina direct kan doorklikken naar de 4 categorieën in de webwinkel.
Daarbij was de wens om niet te felle kleuren te gebruiken.

wat is er
veranderd?

www.y-styling.nl

header.

•
•
•
•
•

inhoud.

• 4 klikbare slideshow beelden
• Template instellingen
• Indeling

footer.

before.

Y-styling is een webwinkel in allerlei soorten sieraden & accessoires. Y-styling
wilde graag een fris en zomers ontwerp, zonder teveel poespas. De wens was
om de huidige kleur blauw terug te laten komen in het ontwerp samen met een
speels lettertype.

•
•
•
•

eindresultaat

Indeling topbalk
Logo
Headerafbeelding
USP’s
Navigatiebalk

Links naar juridische documenten
Social media iconen
Betaal/verzendmethoden iconen
Logo in de footer

€399
excl. btw

after.

y-styling

wat is er
veranderd?

www.opgoudgeluk.nl

header.

• Kleine wijzigingen logo
• Header
• Navigatiebalk

inhoud.

•
•
•
•

5 slideshow beelden
6 klikbare producttegels
Template instellingen
Indeling

footer.

before.

Op goud geluk gebruikte met name de kleur antraciet, blauw en paars.
Antraciet komt alleen nog terug in de teksten en daarnaast is goud toegevoegd
aan de huisstijl kleuren. De bezoeker ziet direct veel beeld i.p.v. tekst, zodat het
assortiment voor zich spreekt. Een rustige uitstraling was hierin belangrijk.

•
•
•
•

Footer bovenrand
Indeling
Betaalmethoden iconen
Social media iconen

eindresultaat

€599
excl. btw

after.

op goud geluk

wat is er
veranderd?

www.goedkoopmeubelen.nl

header.

• Logo
• Headerafbeelding
• Navigatiebalk

inhoud.

•
•
•
•

footer.

before.

Goedkoopmeubelen wilde haar webwinkel graag naar een hoger niveau tillen.
Het doel was om een professionelere, modernere en rustigere uitstraling te
creëren. Daarnaast moesten met name de beelden spreken in deze webwinkel.

• Logo in footer
• Structuur
• Betaaliconen

eindresultaat

€499
excl. btw

Opmaak van de tekst
6 klikbare producttegels
Template instellingen
Indeling

after.

goedkoopmeubelen

wat is er
veranderd?

www.gegrepen.com

header.

•
•
•
•

Topbalk
Headerafbeelding (met structuur)
Logo
Navigatiebalk

inhoud.

•
•
•
•

1 hero afbeelding
2 klikbare productbanners
24 producttegels (subpagina’s)
Template instellingen

footer.

before.

Extrawijdesokken is een webwinkel gespecialiseerd in wijde sokken zoals de
naam zegt. Een professionelere uitstraling met nadruk op medische sokken
was hierbij het uitgangspunt. De merchant wilde graag de kleuren groen en
beige terugzien in de webwinkel.

•
•
•
•
•

Contactinformatie + beeld
Linkjes
Betaalmethoden iconen
Social media iconen
Webwinkelkeur logo

eindresultaat

€999
excl. btw

after.

gegrepen

wat is er
veranderd?

flames & flavours

• 1 hero afbeelding
• 6 producttegels
• Template instellingen

eindresultaat

www.flamesandflavoursbyton.nl

€650
excl. btw

after.

header.

• Topbalk
• Kleine wijzigingen logo
• Header

inhoud.

before.

Flames & Flavours by Ton is een webwinkel gespecialiseerd in BBQ’s, kruiden &
marinades en verzorgd daarnaast evenementen en arrangementen. Een
donkere, overzichtelijke webwinkel met smakelijke beelden was daarbij het
uitgangspunt.

wat is er
veranderd?

150+ shops gingen je voor
puurdeliefste

mariposa

minimalismfashion

annsieraden

houseplantstore

oburo

eppingacomputers

jdfloats

meltsbyalex

nobelking

deboxershortshop

fijnthuisshop

De vormgeving van de webwinkel is in de tussentijd mogelijk aangepast.

De vormgeving van de webwinkel is in de tussentijd mogelijk aangepast.

De vormgeving van de webwinkel is in de tussentijd mogelijk aangepast.

injo

ready.
jakeup

gewoonlekkerpuur

Mocht je interesse hebben in onze Design Services, vraag dan een vrijblijvende offerte aan via
onderstaande knop. Geef in je aanvraag in grote lijnen aan wat je wensen zijn zodat we weten waar we
je precies mee kunnen helpen! Indien je zelf nog niet weet wat je precies wilt wijzigen, dan kunnen wij
uiteraard ook een offerte voor je opmaken op basis van onze bevindingen.

set.

hippekadootjes

helmenonlineshop

Nadat de offerte ondertekend bij ons retour is en alle informatie binnen is, plannen we je webwinkel in
voor ontwerp! Op de dag dat de webwinkel ingepland staat, zal de webwinkel ook klaar zijn. De
vormgeving wordt namelijk direct in de webwinkel toegepast. De webwinkel kan tijdens het ontwerp
open blijven of tijdelijk gesloten worden.

go!

bydylanna

dat wil ik ook!

Je vernieuwde webwinkel staat klaar! Je krijgt direct een seintje per mail zodat je een kijkje kunt
nemen. Kleine correcties zijn inbegrepen en we staan uiteraard ook nog steeds voor je klaar voor support.
De factuur ontvang je nadat het ontwerp afgerond is. Samen maken we een succes van jouw webwinkel!

offerte aanvragen

ik wil meer informatie
Weet je niet zeker of het iets voor jou is, of heb je vragen over de Design Services? Laat dan hier je
gegevens achter. We mailen je meer informatie en nemen even een kijkje in je webwinkel. Word je liever
gebeld? Laat dan je telefoonnummer achter.

naam webwinkel:
mailadres:
telefoonnummer:
*Indien je gebeld wilt worden, vul dan je telefoonnummer in.

