
Volledig ontzorgd e-commerce bedrijven, wie wil dat nou niet? 
Met Caas heeft u binnen twee maanden een compleet ingerichte 

webshop. Wij Ontzorgen u volledig op het gebied van techniek, 
marketing, doorontwikkeling & support.

Bestellen, betalen en bezorgen was nog nooit zo eenvoudig! Voor een 
vaste prijs per maand krijgt u alles wat u nodig heeft om online succes 

te behalen. Met Caas heeft u zelfs een compleet marketingteam tot 
uw beschikking.

Het enige wat u hoeft te doen is ervoor zorgen dat uw organisatie 
er klaar voor is! 

GEHEEL VERZORGDE E-COMMERCE VAN BEGIN TOT EIND

/caas is een dienst van  powered by

/ digitaal groeien All in one e-commerce platform

E-COMMERCE VOOR EEN VASTE PRIJS PER MAAND

DEVELOPMENT VAN UW E-COMMERCE PLATFORM

LICENTIE KOSTEN DYNAMICWEB® SOFTWARE

VOLLEDIGE ONLINE MARKETING

MICROSOFT® AZURE CLOUD HOSTING

KORTE TIME TO MARKET

ALTIJD UP-TO-DATE (TECHNIEK+MARKETING)

HET CAAS ABONNEMENT IS INCLUSIEF
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MEER INFO? 
Bel: 072 - 520 03 10

Mail: info@bluedesk.nl
bluedesk.nl/telstar
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Bluedesk
Rogier van der Weydestraat 8
1817 MJ, Alkmaar, Nederlandwww.commerceasaservice.nl
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+31 (0)72 – 520 0310

SCOOR JIJ ONLINE?
Spin het rad van online succes en maak kans op 

mooie prijzen van Bluedesk en JEROME!

Prijzen 
1. Eén maand gratis JEROME Corporate
2. Website scan ter waarde van € 500
3. Online marketing campagne t.w.v. € 1.000
4. Wedstrijdarrangement: Avondje Telstar met Bluedesk
5. JEROME online marketing quick boost


