
Bestelmodule op maat. Actueel aanbod. Verhoog je omzet.
Stel je eigen bestelmodule samen op je 
huidige website zodat klanten snel en 
direct bij je kunnen bestellen. Zonder een 
uitgebreide webshop in te hoeven richten, 
maar wel met handige betalingsmodule.

Houd zelf eenvoudig je productaanbod 
en prijzen actueel met behulp van het ge- 
bruiksvriendelijke Content Management 
Systeem.

Door de Analytics die we aan je website 
koppelen en onze periodieke rapporta-
ges over de prestaties, krijg je de benodig-
de managementinformatie tot je beschik-
king om jouw online shop tot een succes te 
maken.

Cobra
Order Plus.
Met één druk op de knop je klanten 
laten bestellen én afrekenen?
Al je producten en diensten in een online shop met 
betaalmodule!

Bestellen en betalen in één. Social Distancing én meer omzet.

Gebruiksvriendelijk en snel.
Makkelijk te implementeren op 
bestaande website.

Branding        Volledig custom design
Beveiliging       Secure Sockets Layer
Betaling         iDeal, PayPal, Apple Pay, etc.
Payment        Mollie of provider naar keuze

Geschikt voor      PC, laptop, tablet en telefoon
CMS          Wordpress of Laravel naar keuze
Domeinnaam      Subdomein van bestaande website 
Schaalbaar       Max 1 mln gebruikers per maand

Product specificaties.

Voordelen.

www.cobrasystems.nlinfo@cobrasystems.nl020 73 71 078

Geïnteresseerd of wil je 
meer informatie?
Neem dan contact met ons op.

Ondersteuning bij Social Distancing.

Een extra online marketingtool.

Door de focus te leggen op het online verkopen van je 
producten en/of diensten, draag je als ondernemer 
indirect een steentje bij aan het niet verder verspreiden van 
het Coronavirus. Maak het je klanten dus makkelijk door 
een gelijkwaardige service te bieden, maar dan online.

Via je website en bestelmodule kun je op een handige 
manier aanbiedingen en nieuwe producten onder de 
aandacht te brengen. Door het de klant vervolgens 
makkelijk te maken om een product in één flow te 
bestellen en betalen, behaal je daarmee als ondernemer 
sneller  je doelstellingen.

store.cobrasystems.nl


