
WORDPRESS
Flexibele websites op maat



• We overleggen met de klant over de functionele vereisten: wat moet de site kunnen?

• Op basis hiervan werken we de pagina’s en functionaliteiten uit in gebruiksvriendelijke wireframes.

• Na de goedkeuring van de wireframes zorgen we voor een design op maat.

• Daarna gaan we aan de slag met de technische uitwerking en configuratie.

• We maken een uniek WordPress-thema volgens de laatste webstandaarden (responsive, cross-browser en cross-device).

• Om af te ronden kan je rekenen op een persoonlijke opleiding zodat je je website volledig zelf kan beheren.

• Via een carepack houden wij je WordPress-core en -plugins maandelijks up-to-date.

Hoe wij werken

Overleg Wireframes Design Configuratie Uniek 
thema Opleiding Carepack



Nuttige plugins

PageBuilder 

Een gebruiksvriendelijk 
blokkensysteem om je 
WordPress-pagina’s volledig 
op te bouwen zoals je wilt. We 
zorgen voor blokken op maat 
van jouw project en  
WordPress-thema, zodat je 
volledig vrij bent in het beheer 
van je content.

https://siteorigin.com/page-
builder/ 

YoastSEO 
 
Dé standaard voor SEO 
(optimalisatie voor 
zoekmachines) in WordPress. 
We zorgen voor een correcte 
configuratie en geven tijdens de 
opleiding extra tips & tricks om 
het maximale uit de plug-in te 
halen.

https://yoast.com/wordpress/
plugins/seo/

GravityForms 

Je kan zelf formulieren 
bouwen en de inzendingen 
opvolgen. Van dynamische en 
conditionele formulieren tot 
standaardformulieren in een 
nieuwsbrief die automatisch 
gekoppeld kunnen worden aan 
MailChimp, HubSpot en andere 
marketingtools.

https://www.gravityforms.com/



Onze cases



www.acsac.eu

Voor boekhoudkantoor Ac|s bouwden we een contentwebsite met 
een actieve blog.

Onze cases



blog.mediamarkt.be

Voor MediaMarkt ontwikkelden we een online tegenhanger van 
hun magazine Mediazine. Blikvangers zijn de dynamische artikels, 
die gekoppeld worden aan producten in de webshop, wedstrijden 
en evenementen.

Onze cases



www.dewereldvanbruegel.be

Deze campagnesite is een online aanvulling op de Bruegel-
beleving op de domeinen van Bokrijk. Met de interactieve kaart 
ontdekken bezoekers alles wat Bokrijk te bieden heeft over de 
wereld van Bruegel. 

Onze cases



www.ohgreen.be

Oh’Green, een tuincentrum met verschillende vestigingen in België, 
had nood aan een inspirerende contentwebsite. We integreerden 
ook een gebruiksvriendelijke webshop in het platform.

Onze cases



www.ismar.com

Ismar is een medisch adviesbureau. Voor hen bouwden we een 
strakke contentsite, met de focus op hun cases en insights op 
hun vakgebied. 

Onze cases



www.desmaakhoeve.be

Bekende chef-koks die komen koken op de boerderij van de 
gastheer of -vrouw: dat is het concept van de Smaakhoeve. 
Dankzij deze website kunnen mensen online reserveren en betalen.

Onze cases



werkenbij.favoritegifts.eu

Favorite Gifts was op zoek naar een degelijke jobsite voor haar 
verschillende merken en submerken. Het werkbeleid en de sfeer 
op de werkvloer kregen een prominente plaats op het platform.

Onze cases



www.concretehouse.be

Voor Concrete House, een bouwfirma voor lage-energiewoningen 
in beton, bouwden we een strakke contentwebsite, inclusief 
een visualisatie van het proces van eerste bezoek tot gesloten 
ruwbouw.

Onze cases



www.cheops.com

Cheops is een specialist in IT- en BT-services. Hun contentplatform 
legt de focus op inspiratie, insights en aanwervingen.

Onze cases



www.essers.com

Voor H.Essers, een toonaangevende internationale logistieke 
dienstverlener, ontwikkelden we verschillende uitgebreide 
contentwebsites. Daarnaast zorgden we voor naadloze integraties 
met marketingplatform HubSpot.

Onze cases



www.topscare.com

Het bedrijf Tops Care is gespecialiseerd in kant-en-klare maaltijden 
voor mensen die moeite hebben met kauwen en doorslikken. 
Omdat zowel eindgebruikers en professionals klant zijn van 
Tops Care, hebben we zowel informatie over de producten voor 
eindgebruikers als een afzonderlijke pagina voor professionals 
aangemaakt. Daarnaast is het dankzij ons ook mogelijk om de 
producten aan te kopen via een parallel Shopify-platform. 

Onze cases



www.frame21.eu/nl-be/

Voor de nieuwe site van business- en eventcentrum Frame21 lag 
de focus op de sfeer in hun werkomgevingen. De verschillende 
vestigingen hebben hun eigen plaats op de website en dat in 
meerdere talen. Ook het community-aspect komt sterk naar voor 
dankzij de evenementenkalender.

Onze cases



www.orgalux.com

Orgalux verkoopt fraaie en handige lade-indelingen. Hoofddoel 
van de site was om mensen te inspireren en met een 
gebruiksvriendelijke webshop naar een aankoop te sturen. We 
integreerden ook marketing automation- en advertisingtools om 
conversies te vergemakkelijken.

Onze cases



www.justfresh.eu

Just Fresh levert verse voedingsproducten. Wij bouwden hun 
website met catalogusweergaves van hun verschillende producten.

Onze cases



blog.medstore.be

Voor Medstore, specialist in medisch materiaal en 
verzorgingsproducten, maakten we een blog met artikels en 
informatie over gezondheid. Alle content staat in functie van de 
producten en het aanbod van Medstore.

Onze cases



Interesse om met ons te werken?
Elke samenwerking begint met een goed gesprek.

+32 (0)14 28 29 20 (België)

+31 (0)73 62 72 636 (Nederland)

info@intracto.com

www.intracto.com


