Hosting - Bouw - onderHoud
van wordpress weBsites

Wesaca & Wordpress
WordPress is tegenwoordig meer populair dan ooit. Dit kun je dan
ook terugzien in de meer dan 74 miljoen websites die zijn gebouwd
met WordPress. Wesaca is gespecialiseerd in WordPress op het
gebied van hosting, bouw en onderhoud. Dit betekent dat we de
gehele keten van technologieën die nodig zijn om een WordPress
website op te zetten en draaiende te houden, beheersen.

Wesaca & Wordpress een uitstekende combinatie!

Wordpress HosTING
Wij hebben er alles aan gedaan om de meest optimale WordPress
hosting samen te stellen en zijn erin geslaagd om het perfecte
WordPress hostingpakket in de markt te zetten.
De prijzen lopen uiteen van €2,50 per maand voor Webhosting
Starter tot €10,00 per maand voor professional turbohosting.
Ook is het mogelijk een maatwerkpakket samen te stellen.

WebSite (laten) bOuWen
Onze klanten vinden de no-nonsense en pragmatische aanpak van
ontwikkeling aansprekend. Geen moeilijke offerte trajecten en/of
addertjes onder het gras.
Wesaca heeft inmiddels een groot aantal WordPress websites
gebouwd waar we ook het onderhoud voor uitvoeren. alle websites
die we bouwen zijn mobiel goed leesbaar, Google-vriendelijk en
voorzien van een modern flexibel WordPress thema.

WOrDPreSS OnDerhOuD
Wij bieden 3 verschillende Wordpress onderhoudsabonnementen aan:
• Starter (inclusief 2 uur WordPress ondersteuning per jaar: €17,50 p/m)
• Large (inclusief 5 uur WordPress ondersteuning per jaar: €25,00 p/m)
• Pro (inclusief 10 uur WordPress ondersteuning per jaar: €50,00 p/m)
de werkzaamheden die we maandelijks (wekelijks voor het pro-pakket)
uitvoeren zijn als volgt:
• Opschonen en optimaliseren database(s)
• WordPress versiebeheer
• Thema & Plug-in versiebeheer
• Verwijderen van SPAM
• Sucuri scan op security risico’s
• Patchman beveiliging
• Periodieke rapportage

DOMeinreGiSTrATie
ben je op zoek naar een unieke plek op het internet? registreer je eigen
domeinnaam en stel je online identiteit veilig.
heb je al een goede domeinnaam bedacht?
Vraag Wesaca of deze nog vrij is en wij registreren de domeinnaam direct..
nL domein: € 6,00 p/j
.COM domein € 12,00 p/j
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW

COntaCt
Bezoek onze website: https://wesaca.com
Stuur me een e-mailbericht op: freek@wesaca.com
of bel me op: 06-5074 1801

