Case: Maak kennis met DEW

MAAK KENNIS MET DEW
1 januari 2018: De start van DEW - een Antwerpse startup met wereldwijde ambities. Ontstaan
dankzij Jonathan, Steve en David. DEW werd geboren uit hun ambitie, enthousiasme,
volharding en expertise, toen ze op zoek waren naar een hippe, waterdichte rugzak die de
ideale mix tussen urban en outdoor bevatte. Toen dat zo goed als onmogelijk bleek, beslisten
ze dan maar om zelf een rugzak te gaan ontwerpen. En zo geschiedde: wij bouwden hun
webshop!

WEBSHOP OP MAAT
Jonathan kwam aankloppen en had reeds een volledig idee over hoe het design eruit moest zien. Wij
hielpen een handje met het prototype en zorgden ervoor dat alles web proof werd. Zoals het een echte
ondernemer betaamt, had Jonathan er alvast een idee van hoe zijn webshop moest werken. Dat week in
eerste instantie volledig af van onze normale webshop plugin, maar aangezien wij altijd bouwen op maat
van de klant, gooiden we onze eigen Shop plugin ondersteboven en begonnen we van nul af aan met
een nieuwe versie - speciaal op maat van DEW.
Onze content builder werd geïntegreerd, zodat Jonathan helemaal zelf zijn pagina’s kan opbouwen en
aanpassen aan zijn wensen. Daarnaast zorgen we binnenkort nog voor de integratie met ShopWeDo hun logistieke en aanvullende partner - en gaven we advies over enkele betaalproviders. Uiteindelijk
vertrouwde men op onze ervaring en expertise, en werd er gekozen voor Multisafepay, een provider die
veel bestelprocessen automatiseert. Zo wordt er automatisch een bestelbevestiging verstuurd bij het
plaatsen van een bestelling. Altijd geruststellend.
Dit project was best omvangrijk en uitdagend, maar de samenwerking met de klant was optimaal. We
konden op geregelde tijdstippen alles afstemmen, waardoor we tijdig konden bijsturen waar nodig.
Goede communicatie is goud waard, een van de redenen waardoor we ook binnen het vooropgestelde
budget zijn gebleven. Dat gaf DEW de mogelijkheid om nog enkele zaken te finetunen - en maakte van
hen een tevreden klant.
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KICKSTARTER
De rugzakken bestellen via onze webshop kan pas vanaf augustus 2018. Dit gigatastische project
ondersteunen via een Kickstartercampagne gelukkig wel! Share the news en steun hun crowdfunding
hier! Contacteer ons vrijblijvend om ook jouw webshop in elkaar te boxen en van je product een echte
blikvanger te maken!

Klant: Dew

DIENSTEN

Website: http://yourdew.com/en

Strategie

Datum: 25 July 2018

Front-end development
Webontwikkeling
Digitale marketing
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SAMENWERKEN?
Code d’Or bestaat uit een hecht team waarbinnen ieder van ons zijn specialiteit heeft. Door onze kennis
te bundelen, tillen wij zowel eenmalige digitale projecten als jarenlange samenwerkingen met klanten
naar een hoger niveau.

Heb je een project dat je graag wilt bespreken of talent dat we zeker in huis moeten halen? We
ontmoeten je graag.
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