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Beste lezer,
Met enige fierheid willen wij
onze nieuwe website
aankondigen. Het heeft een
tijdje geduurd voor alles
klaar was, ze werd
vervolgens gelanceerd met
oude foto's, maar finaal
mag het resultaat er best
wezen : zeer eenvoudig,
voor iedereen bereikbaar,
veel foto- en
videomateriaal. Neemt
gerust Uw tijd om er even
door te scrollen, en laat ons
vooral weten wat je nog
mist.
Veel kijk- en leesplezier met
onze nieuwe
website www.prefamac.com
!
Myriam Schepers
Gedelegeerd Bestuurder

Contact

Eenvoudige look
Geen spetterende kleuren of te drukke beelden op onze nieuwe site. Sobere bruine en
beige tinten, zodat de info die U zoekt meteen in het oog springt. Uit een onderzoek bij
onze klanten konden we leren dat jullie allemaal zeer druk bezette mensen zijn. Die
willen snel informatie kunnen vinden, en dit met een uniforme eenvoudige structuur.
Ook willen jullie onze site kunnen opvragen vanaf de pc, vanaf de tablet, of via de
mobiele telefoon, ... kortom de website moest responsive voor alle opvraagmethodes
zijn.
Onder Prefamac vinden we een korte voorstelling van ons bedrijf, en ook onze 100+
exportlanden krijgen de nodige aandacht. We tonen kort de Awards die Prefamac kon
winnen in het verleden, en ook onze lidmaatschappen bij diverse professionele
organisaties en instellingen.
En ... dit alles in 9 talen.
Bij meer foto's tonen we met veel trots een wereldkaart waarop onze exportlanden,
hoe kan het ook anders, in het groen worden getoond.
Meer foto's

Dellestraat 11/11a
Industrial Zone ZolderLummen 1058

3560 Lummen
Belgium
T: +32(13)52.18.84
F: +32(13)52.18.48
info@prefamac.com
www.prefamac.com

Industriële machines
De industriële machines
kunnen
opwww.prefamac.com bek
eken worden vanaf de
home pagina, maar ook
vanuit het menu in de
bovenbalk. Bij het
aanklikken van koeltunnels
bijvoorbeeld wordt een
verdere opdeling naar de
Power, de Power Slim, de
Power Plus, de Light en de
Light plexi tunnels
gemaakt. Per type
machine wordt een
uniforme technische
informatie getoond : veel
fotomateriaal, functie van
de machine, uitvoering,
elektriciteit, opties,
afmetingen en referenties.
Een prijsvraag is mogelijk
via een eenvoudige klik.
Hier worden steeds een
aantal parameters
opgevraagd.
Bij meer foto's tonen we een totaalbeeld van onze diverse industriële machines.
Meer foto's

Artisanale machines
Voor de artisanale machines is een eenvoudige selectie per type machine mogelijk
op de nieuwe site. Bij de mouleermachines bijvoorbeeld kan U de compact, de
compact 3in1, en de mouleermachine 30 kg of 80 kg terugvinden. Vooral de vele
detailfoto's en de talrijke video's gaan U een schat aan informatie verschaffen.
Bij meer foto's tonen we een totaalbeeld van onze diverse artisanale machines.
Meer foto's

Chocoladevormen
De chocoladevormen worden
opwww.prefamac.com opgedeel
d in een aantal categorieën om
het makkelijk te maken : design,
repen en blokken, noten en
koffie, cacao & origine, ... Omdat
we veel foto's tonen krijgen jullie
een zeer goed beeld van de
vorm met witte, melk en donkere
chocolade. Of met decoratie
erop in verschillende geuren en
kleuren. De getoonde prijs is de
maximale prijs, want bij grotere
hoeveelheden gelden natuurlijk
steeds toenemende
hoeveelheidskortingen. En maatwerk, ... laat maar horen wat jullie graag ontworpen
zien.

Video's
Zeker voor artisanale
machines is het wel
handig om te zien hoe
een
schilfermachine
met chocoladeblokken
gevuld wordt, of hoe
een
chocoladevorm
met chocolade gevuld
wordt,
hoe
een
zwiermolen draait en
trilt,
....
Beelden
zeggen zoveel meer
dan
woorden.
De
video's
zijn
voldoende
kort
gehouden, zodat niet
meteen een zware computer nodig is om alles op te vragen.

Getuigenissen
En we hebben natuurlijk enkele
tevreden klanten gevraagd hun
mening te delen. Zijn ze
tevreden van Prefamac of zijn
ze super tevreden (delighted
customers :-) ). Zowel grote
industriële klanten die tonnen
per uur produceren als
beginnende chocolatiers zijn
aan het woord gelaten. Lees ze
zeker ! Het is echt leuk om op
deze manier met ons kennis te
maken.
Bij meer foto's hebben we
alvast enkele lachende klanten.
Meer foto's

Wat onbreekt er nog ?
Mist U nog bepaalde gegevens op onze
site ?
Laat
het
ons
horen
op myriam.schepers@prefamac.com
Wij doen dan ons uiterste best om hier
zo snel mogelijk gevolg aan te geven.
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