
Overzie 
al je marketing-
plannen in één 
oogopslag
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Heb jij een webwinkel, veel ambitie maar (te) 
weinig marketingkennis? Word jouw webwinkel 
niet gevonden door klanten? En verdien je, 
ondanks je harde werken, te weinig geld?
 
Geen nood! WebVedettes biedt hulp. Wij delen 
tips, tricks & tools om zelf je marketing aan te 
pakken - en meer te verdienen.

Dus… waar wacht je nog op? Handen uit de 
mouwen!

Lees ons blog met meer dan 500 artikelen 
over webwinkelmarketing en online 
ondernemen
Bestel een werkboek, bijvoorbeeld over 
Bloggen, Nieuwsbrieven, Twitter, 
Persberichten, Pinterest of 
Ondernemingsplannen voor webwinkelier,
Reserveer een plaats in onze eerstvolgende 
online training of workshop
Of besteed je online marketing aan ons uit

Ga aan de slag met je marketing en maak met 
eigen handen een succes van je webwinkel!

Meteen aan de slag? Kijk op www.webvedettes.nl 

Over WebVede�es

Daarnaast vind je op ons blog iedere week verse informatie over webwinkelmarketing!

En wil jij je volledig richten op het uitbouwen van 
je webwinkel? Dan nemen wij de marketing voor 
jouw webwinkel graag voor onze rekening. Zo 
maken we samen marketing leuker, en je 
webwinkel succesvoller.
 
Meer weten over WebVedettes? 
Kijk op www.webvedettes.nl

WebVedettes? Dat ben ik, Dana Taberima. Ik werk samen met de beste 
webwinkelspecialisten. Samen bieden we hulp bij het ontwikkelen van je 
eigen webwinkelmarketingstrategie en het creëren van de gunfactor. 
Zonder hoogdravende marketingtaal, maar mét praktische tips, tricks & 
tools. 

WebVedttes biedt praktische hulp bij het ontwikkelen van je eigen 
webwinkelmarketingstrategie. Dat is éénmalig investeren en 
daarna, vanuit je eigen kracht, creativiteit en visie, marketing 
bedrijven die perfect bij jouw webwinkel past. 

Met de Strippenkaart koop je vooraf uren in, tegen 
een vast bedrag, en zet je ons aan het werk als het 
jou uitkomt. Of je nu gericht advies wil over je 
conversie, hulp bij het opzetten van een social media 
campagne of precies wil weten op welke zoekwoor-
den je je webwinkel moet optimaliseren – wij helpen 
je uit de brand.

De Strippenkaart

Prijs: Ons reguliere uurtarief is € 85,00. Met de Strippenkaart krijg je daar 
oplopende korting op. Met een strippenkaart is ons basistarief €75,00.

Pak je marketıng aan...

...en verdien meer met je webwinkel

Webwinkel-marketıng werkbladen
Overzichtelijke werkbladen, voorzien van uitgebreide uitleg, 
rond een specifiek onderwerp. Direct aan de slag!

vanaf € 2,50
Werkblad met uitleg

Webwinkel-marketıng werkboeken
Compleet boek rond een specifiek onderwerp. 
Praktisch, inspirerend en voorzien van handige werkbladen.

vanaf € 17,50
E-book en 
werkbladen

Webwinkel-marketıng trainingen
Ga in groepsverband aan de slag en leer van ons en van 
elkaar.

vanaf € 195,-
Online en offline, 
kleine groepen

Webwinkel-marketıng advies, één op één
Exclusieve brainstormsessies en webwinkelscans. 
Optimale aandacht voor jouw webwinkel.

vanaf € 85,-
Eén op één

Webwinkel-marketıng bureau, 
offertes op maat
Geen tijd, geen zin, geen idee? Zet ons aan het werk 
voor jouw webwinkel. Investeer in het uitbesteden van 
je marketing en bouw aan je webwinkel.

prijs op maat
Offertes op maat



Juli

Oktober

Januari

April

Augustus

November

Februari

Mei

September

December

Maart

Juni

Einde Ramadan (5) | suikerfeest (6-9)

Comic Sans dag (3)

Trademart - najaar (11-13) | Dag v/d Leidster (15)showUP (21 & 22)

Wanneer ga je campagnes inzetten, en op welke retailmomenten haak je in? Wij zetten alvast alle 
belangrijke momenten op een rijtje. Gebruik deze jaarplanner om je marketingcampagnes in te plannen 
- zo behoud je overzicht en is last-minute-stress niet meer nodig. Succes!

TIP: wil je een persbericht 
versturen? De meeste redacties 
werken 4 tot 6 maanden vooruit.
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Begin zomervakantie (M)

Begin zomervakantie (N) Back to school (M)

Back to school (N)

Back to school (Z)

Begin zomervakantie (Z)

Herfstvakantie (Z) 
wintertijd (30): klok uur achteruit

Herfstvakantie (N/M)

Kerstvakantie

meivakantie

Voorjaarsvakantie (N)

Voorjaarsvakantie (M/Z)

Prinsjesdag (20) | Burendag (24)

Sinterklaas (5)

Kerst (25-26) | Oudjaar (31)

Complimentendag (1)

Int. vrouwendag (8)

Nat. boomfeestdag (15)

Start boekenweek (25)

2e Pinksterdag (5)

Vaderdag (18)

Einde Ramadan (24)
Suikerfeest 25-28)

Dierendag (4) | Kinderboekenweek (5-16) Allerheiligen (1) | Allerzielen (2)

Valentijnsdag (14)

Carnaval (26-28)

Moederdag (14)

Dag van de arbeid (1)
Dodenherdenking (4)
Bevrijdingsdag (5)

Halloween (31)

Chinees Nieuwjaar (28)

2e Paasdag (17)
Secretaressedag (20)

Hemelvaart (25)
Start Ramadan (27)

Luilak (3)
Opa en omadag (4)
1e Pinksterdag (4)

1e Paasdag (16)

Einde boekenweek (2)

Koningsdag (27)

Webwinkel Vakdagen (18-19)

Nieuwjaarsdag (1)
Drie Koningen (6)

Flavourites Live! (25-27)

Offerfeest (11)

Kerstvakantie

zomertijd (26): klok vooruit


