Je eigen Digital Help Squad in Laren NH!
De coronacrisis raakt ons allemaal. Het belang van digitale transformatie wordt in
deze nieuwe periode van crisis eens te meer duidelijk. Internetbedrijf Motion Pixels,
dat samen met fotostudio Florian Lem de website van Bijzonder Laren heeft
ontwikkeld, biedt daarom gratis hulp aan ondernemers in Laren met de digital help
squad.

Samen Sterk
Met elkaar kunnen wij veel meer. Dankzij digitale transformatie zijn we in staat om in
tijden van ‘social distancing’ als maatschappij te blijven functioneren. Tegelijkertijd
zijn kleine ondernemers, scholen en verpleeghuizen vaak digitaal nog niet klaar om
aan de nieuwe eisen die corona aan ons stelt te voldoen. De Digital Help Squad
helpt je daar graag een handje bij. Juist in tijden dat we even geen handen kunnen
geven. Neem contact op als we je ergens mee kunnen helpen.

Voor wie?
Wij bundelen onze krachten met de beste
Webdesign specialisten, Social Media
experts, Netwerk- en wifi-experts en
marketing specialisten om MKBondernemers in coronacrisis te helpen. Voor
alle ondernemers die momenteel wakker
liggen. Bijvoorbeeld fysieke kledingwinkels,
kappers, schoonheidsspecialisten,
sportscholen, vervoerders, bloemisten maar
ook scholen, onderwijs en zorginstellingen.

Antwoorden
Wij kunnen antwoord geven op op vragen als: hoe richt ik snel een online omgeving
in voor mijn fysieke winkel die niet meer open mag? Hoe kom ik online van mijn
winkelvoorraden af? Hoe verzorg ik digitaal onderwijs? Hoe houd ik online contact
met familie?

Social Media
Motion Pixels verzorgt ook de Social Media
beheer van Bijzonder Laren. Kun je extra
aandacht voor je bedrijf op dit moment wel
gebruiken? Wil je een bericht op Facebook
(+2.500 volgers) of op Instagram (+800
volgers) plaatsen via Bijzonder Laren? Neem
dan contact met ons op.

Contact
Neem contact op met Robert Klaassens van Motion
Pixels | Laren NH voor vrijblijvend advies:
Via:
Telefoon:
Email:

06 – 55 11 67 10
info@motionpixels.nl

