
CMS pakket Woocommerce Shopify Magento

CMS specifiek voor webshops

Gratis gebruik

Gebruiksvriendelijk

Vele aanpassingsmogelijkheden

Schaalbaar (hoeveelheid producten)

Mogelijkheid tot complexe koppelingen

Standaard SEO tools

Veiligheid

Bij ICIT hebben we jarenlange ervaring en kennis in het ontwikkelen en onderhouden van webshops. We zien vaak dezelf-
de vragen zoals: Met welk CMS kan ik zelf goed en snel mijn webshop beheren? Wat zijn de kosten van een CMS? En welk 
CMS is goed voor SEO? 

Wij leveren webshops van Shopify, Woocommerce (WordPress) en Magento. Maar welke is nu het beste ecommerce platform? 

Het antwoord is simpel: geen van deze platformen is beter dan de andere. Het beste e-commerce platform, is het platform dat 

voldoet aan de eisen waaraan jouw webshop moet voldoen. Om je te helpen bij deze zoektocht, hebben we van deze drie plat-

formen de feiten even op een rij gezet.

Bij ICIT hebben we jarenlange ervaring en kennis in het ontwikkelen en onderhouden van webshops. 

We zien vaak dezelfde vragen zoals: Met welk CMS kan ik zelf goed en snel mijn webshop beheren? Wat zijn de 

kosten van een CMS? En welk CMS is goed voor SEO? 

Wij leveren webshops van Shopify, Woocommerce (WordPress) en Magento. Om je te helpen bij je 

zoektocht naar jouw beste CMS, hebben we van deze drie platformen de feiten even op een rij gezet.

Webshop starten: Wat is het beste CMS?

Hosting vanaf € 5,- p.m.

vanaf € 29,- p.m.

vanaf € 99,- p.m.Gratis



Elk CMS heeft haar eigen functionaliteiten en eigen onderscheidend 
vermogen. Het is belangrijk om te weten wat de mogelijkheden zijn en te 

kijken of deze bij jouw bedrijf passen. 

Samen kijken naar een e-commerce oplossing voor jou

Ben je al helemaal thuis 

in WordPress en/of wil 

je bestaande WordPress 

site uitbreiden met een 

webshop? Dan is een 

Woocommerce webshop 

zeker een goede keuze.

Wil je snel jouw webshop 

live kunnen zetten? En 

alles gemakkelijk zelf 

kunnen inrichten? Dan 

kan een Shopify webshop 

een geschikte beslissing 

zijn.

Op zoek naar maatwerk 

en een CMS waarbij de 

hoeveelheid artikelen 

makkelijk schaalbaar is? 

Een Magento webshop 

is ideaal voor grotere en 

complexere webshops.

Neem contact met ons op!

Lees meer Lees meer Lees meer

Nog aan het twijfelen welk CMS het beste past? 

Of wil je graag meer informatie over het ontwikkelen van een webshop?

Woocommerce Shopify Magento


