
DAGELIJKS DIGITAAL GROEIEN 

Bedrijven worden steeds sneller digitaal uitgedaagd. Organisaties moeten 

effectiever en efficiënter worden om concurrerend te blijven. 

Als e-business partner met 23 jaar ervaring helpt Bluedesk u om digitaal te groeien. Bluedesk levert duurzame 

oplossingen die samen uitgebouwd worden tot online succes. Iedere dag weer. 

Zodat uw business e-business wordt. En andersom.

MISSIE

Bluedesk staat voor digitale groei. 

Met kennis en ervaring weet Bluedesk wat er 

nodig is om digitaal te groeien en future-proof 

te blijven. Met 23 jaar ervaring is Bluedesk een 

echte e-business autoriteit en zet Bluedesk deze 

expertise dan ook met succes in voor uw bedrijf 

om samen van uw bestaande business 

e-business te maken.

VISIE

Bluedesk ziet in de markt snelle en 

verregaande veranderingen optreden. 

Digitalisering, een wispelturige consument en 

informatie-overload zorgen ervoor dat bedrijven 

stil moeten staan bij hun toegevoegde waarde 

en uitdagingen. Door ervaring in digitalisering en 

kennis van diverse businesscases weet Bluedesk 

wat er voor uw bedrijf nodig is om future-proof 

te blijven.

Bluedesk realiseert sterk converterende webshops, corporate websites, businessapps en serviceportals die 

eenvoudig te integreren zijn met bestaande ERP- en CRM-bedrijfssystemen. Dit zorgt voor een stevig 

fundament om digitaal te excelleren. Bluedesk levert duurzame e-commerce oplossingen die de ruimte 

krijgen om continue door te ontwikkelen. 

Omdat iedere businesscase uniek is verdiept Bluedesk zich eerst in de markt, in de bedrijfsactiviteiten en 

marketing en wordt er een e-businessplan opgesteld. Oplossingen zijn gebaseerd op krachtige platforms 

op het gebied van:

• e-Commerce

• e-Marketing

• PIM

• Contentmanagement

WAT DOET BLUEDESK?

Allemaal geïntegreerd met de ERP- en CRM-systemen van uw bedrijf, zoals:



BLUEDESK

Bluedesk staat wat betreft design en techniek 

met ruim 23 jaar ervaring garant voor 

kwaliteit. Bluedesk gelooft in sterke merken en is 

als gecertificeerd partner verbonden aan diverse 

online productleveranciers. Bluedesk excelleert 

daarbij op integratievraagstukken en 

omnichannel architecturen.

JEROME

JEROME bestaat uit een team van 

online marketingspecialisten en is een 

verlengstuk van uw marketingafdeling. Zij 

nemen al het specialistische online marketing-

werk uit handen en zetten dié kanalen in die 

voor uw bedrijf relevant zijn. Zo zorgen zij voor 

meer bezoekers op uw website en voor meer 

conversie op de online kanalen, waardoor 

omzetdoelstellingen behaald kunnen worden. 

Dit doet JEROME door slimme tooling in te 

zetten van verschillende partners: 

WEBUILDAPPS

Met Webuildapps heeft Bluedesk een ervaren 

appbouwer in huis die gespecialiseerd is in 

zakelijke maatwerk apps voor mobile- en smart 

devices.

CONTACT

Bluedesk, digitaal groeien 

Rogier van der Weydestraat 8

1817 MJ Alkmaar

+31 (0)72-5200310

info@bluedesk.nl

www.bluedesk.nl

ONE-STOP-SHOPPING SERVICE 

Met Bluedesk, JEROME en zusterbedrijf 

Webuildapps zijn we in staat om een 

one-stop-shopping service te bieden. 

Maar Bluedesk werkt net zo succesvol samen 

met andere gespecialiseerde ICT-, marketing- of 

communicatiepartners van opdrachtgevers.

PARTNERS

Bluedesk behoort tot de best presterende 

partners van bekende e-business producten. 

Samen met Dynamicweb biedt Bluedesk een 
duurzaam all in one e-commerce platform. 
Een sterk fundament om digitaal te excelleren.

Samen met Perfion kan Bluedesk elke gewenste 
PIM oplossing realiseren. Perfion biedt de 
mogelijkheid om productinformatie te 
centraliseren in één bron, door integratie van 
meerdere systemen.


