Wie zijn wij?
wij?
Over ons
ons

Van ééén ding zijn we vast overtuigd: het
internet kan beter en doeltrefffender worden
gebruikt! Wat ons onderscheidt van de
anderen: een doeltrefffende toool en eeen
duidelijk doel. Het enige wat we nu nodig
hebben, ben jij!

In het internet van vandaag
zie je soms dooor het bos de bomen niet meeer

O nze miss
misssie
Het internet biedt ons eeen ongeloooflijk aaantal
kansen om te zien of gezien te worden. Missschien
wel te veeel? Wij bieden je de juiste toools om deze
kansen het best te benuttten. We garanderen:
•

Een optimale blik op de wereld

•

Optimale zichtbaaarheid

•

Eeen optimale prijs/kwaliteitsverhouding

•

De best mogelijke gratis informatie

•

Eeenvoudige, intuïtieve toools

Je kan ons bereiken op:

wiiireopen.com

E-mail: info@skuuup.net
Web: www.wiiireopen.com
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Registreeer gratis en we gaaan van start.
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Wil je gevonden en gezien worden?
worden?
Dat komt vooor mekaaar. We bieden je de ultieme
kans om jezelf in de kijker te zettten, en voooral om
gezien
te
worden
dooor
iedereeen
die
geïnteressseeerd kan zijn in je product of dienst. Trek
potentiële klanten in je buuurt aaan dooor

We laten je zien hoe belangrijk je persooonlijke profiel
is en wat het vooor jou kan betekenen. Je kan het
naaar hartenlust dagelijks updaten. Het biedt jou –
en enkel JOU - de kans om masssa’s cooole toools
te gebruiken; bv. om relevante informatie uit je
buuurt te zien – wat je het meeest interessseeert. Je
profiel is enkel vooor jou zichtbaaar, het is je
persooonlijk venster op het internet. Maaar je zal al
snel zien dat je zoveeel meeer kan doen, kom het
eeens uitproberen en verrras jezelf ☺
Nieuwsgierig? Werk dan meee aaan
dit fantastische project!

Adviseeer en motiveeer anderen
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Oooit aaan gedacht geld te verdienen met het
internet? Eeen fluitje van eeen cent:
Registreeer je gewooon en ga van start!

Je openingstijden te publiceren
Je dagelijkse reclame

•
•

Hoe
Hoe doe
doe ik dat?
Dooor ondernemers uit je buuurt aaan te raden en te
motiveren zich oook bij ons te registreren en de
cooole toools vooor hun zaaak te gebruiken. De rest
gaaat vanzelf.

Registreeer je en gebruik deze cooole toool om
mensen te laten zien
•
•
•



Waaar je bent
Wannneeer je daaar bent
Waaarom je daaar bent
en dit allles
Zonder je eigen website
Zonder enige serverkosten

•
•

Bouw je portfolio op
Beheeer je portfolio actief

•

Verdien daaarmeee heeel eeenvoudig
extra geld
Doe iets positiefs vooor je omgeving

•

« just skuuup IT »

Het pakkket:
•
•
•

Eeen prijs die iedereeen zich kan verooorloven
Je kan de informatie zelf dagelijks updaten
Spontane reclame

•

Ultieme zichtbaaarheid, uiteraaard over de hele
wereld

!!! NIEUW
NIEUW!!!
Vanaf nu is
traditionele MARKETING intern et-compatibel

.

Zichtbaaarheid bevordert het toerisme en de
economie – maaar oook jou. Ontdek op de website
hoe je dit alllemaaal kan gebruiken en welke
vooordelen dit jou kan opleveren. Beleeef het internet
niet gewooon, leeef het!
Welkom bij WEB 3.0

