
De weg naar succes ! 
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Wordt u aangeboden door www.utilewebsites.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

U heeft een goed idee, een passie en ziet daar een markt voor. Uw bedrijfsplan ligt klaar, maar 
hoe nu verder? Laat u bijstaan door andere gepassioneerde ondernemers, mensen die uw 
“drive” begrijpen en die u willen helpen om van uw idee, uw passie een succesvolle 
onderneming te maken. Want “gewoon” even een website of webshop laten maken en we 
gaan van start met ons bedrijf en verdienen, werkt in de meeste gevallen niet. Het succes van 
een bedrijf wordt door zoveel meer zaken bepaald.  
 
Utilewebsites is een onderneming die bestaat uit een unieke samenwerking van zelfstandig 
ondernemers die uw passie begrijpen en u vanuit dit oogpunt helpen met het ontwikkelen van 
uw ideeën tot een goed totaal concept.  
 
Voorbeeld: 
 
U heeft uw idee opgeschreven of misschien uitgewerkt tot een volledig businessplan. 
Daarnaast heeft u al een idee voor een webconcept (website/webshop/applicatie) en u komt bij 
utilewebsites terecht. Allereerst bieden wij u via onze website de mogelijkheid om in deze 
behoeft te voorzien zodat u de ideeën voor uw webconcept kunt verwezenlijken. Dit is de 
core-business van Utilewebsites, maar is dit altijd voldoende ? 
 
Utilewebsites gaat hierin een stap verder.  
 
Misschien heeft u alles zelf al bedacht en heeft u alleen maar een website, een logo, een flyer 
of visitekaartjes nodig. Uiteraard ontwikkelen wij dit graag voor u, maar hoe staat het met de 
teksten voor de website en/of een flyer? Bent u ZZP’er?  
Hoe staat het met de communicatie van uw bedrijf naar buiten. Hoe gaat u de telefoondienst 
regelen of een mailing? U wilt een presentatie geven of naar een vakbeurs met uw bedrijf. 
Heeft u wel eens gedacht aan een bedrijfsfilm die u daar presenteert en dan online laat terug 
komen op uw website en/of op youtube. Op youtube is uw video presentatie 24 uur per dag 
beschikbaar.  
 
Samen met onze Partners zoals o.a Office-Click kunnen we kijken of we uw bedrijf nog beter 
kunnen neerzetten en hoe wij van uw passie een succes kunnen maken. Office-Click biedt 
overzicht en continuïteit in uw organisatie hierbij kunt u denken aan : Secretariële 
ondersteuning, Administratieve ondersteuning (nieuwsbrieven, tekstdirigent), 
Vergaderservice, Events etc.  
 
Wij zorgen ervoor dat u zich totaal kunt concentreren op uw doelen en core-business!  
 
De weg naar succes ! 

 
 
 
  



De weg naar succes in een stroomdiagram 

 


