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Triatlonkrant

Stardekk creative webdesign agency
Stardekk blijft sinds haar opstart in 1998 investeren in het ontwikkelen van internettoepassingen. Zo werken er op vandaag meer dan 1600 hotels met Cubilis samen, via Restobooker kunnen restaurants hun online administratie vereenvoudigen. Stardekk lanceert binnenkort ook Mobilebooker.com om mobiel reserveren mogelijk te maken. Voor vele Brugse
klanten waaronder ook “Triatlon door Brugge” staat Stardekk in voor het grafisch ontwerp als responsive webdesign,
hieronder enkel getuigenissen:
kotwest

hotels brugge vzw

www.kotwest.be
“Studenten, kotbazen en correcte, actuele en eerlijke informatie bij elkaar
brengen, daar ging het ons om bij de
ontwikkeling van Kotwest. Stardekk
heeft ons op een goede manier begeleid in functie van een aantrekkelijke
website, nieuwe look & feel, met toevoeging van de mogelijkheden van
sociale media. We kunnen de kotbazen nu ook op een gemakkelijke manier via e-mail bereiken. De studenten en de studentenvoorzieningen
van Howest, KHBO, Katho en Kulak
zijn Stardekk dankbaar.” ★ Chris

www.discoverbruges.com
“Als hotelverening hebben wij Stardekk de opdracht gegeven om voor
ons een nieuwe website te ontwikkelen. Deze zal discoverbruges heten en
zit nu in een eindfase. De samenwerking met het Stardekk team loopt
voorbeeldig met regelmatig updates
en voldoende inspraak. Op zoek naar
een hotelkamer? ga naar www.discoverbruges.com.” ★ thierry lemahieu

Mestdagh

decomac
www.decomac.be
“Via vele positieve reacties van zakenmensen zijn wij bij Stardekk
terecht gekomen. Daar de website
een belangrijk contactpunt is met de
firma is het van kapitaal belang dat
de site aantrekkelijk, functioneel en
flexibel is. De samenwerking is zeer
vlot verlopen. Men ziet werkelijk dat
die mensen zeer professioneel zijn.
Veel succes verder.” ★ Michel Traen

Westtoer
www.dekust.be
“Toerisme gaat steeds vaker digitaal:
van informeren vooraf of boeken via
het web, over digitale applicaties ter
plaatse, tot je over je reis kan vertellen via sociale media. Ook bij Westtoer gaat de communicatie steeds
meer online. Om dit nog gerichter te
kunnen doen, werd een samenwerking met Stardekk afgesloten. Dankzij deze samenwerking kan Westtoer
beter meten of campagnes resulteren
in boekingen. En de toerist boekt
voortaan comfortabel rechtstreeks bij
de logiesuitbater en krijgt bovendien
nog een pak nuttige, toeristische informatie.” ★ Luc Abbeloos

grand hotel casselbergh
www.grandhotelcasselbergh.be
“In een snel evoluerende wereld streven wij met onze hotels te Brugge
nog steeds naar de gastvrije perfectie die de veeleisende reiziger op
vandaag zoekt. Meer en meer worden hoteliers verplicht hun hotel
te leiden van achter hun computer,
waardoor ze het belangrijke contact
met de gasten en de werkvloer ver-

voor hetgeen werken in onze sector
zo boeiend maakt: omgaan met mensen!” ★ Janick Maertens, Pieter Degroote, Franky Pyck

gastro-service
www.gastro-service.be
“Bij Gastro-Service, zijn we gespecialiseerd in het verhuren van feest- en
horecamateriaal. Voor de ontwikkeling van onze nieuwe site gingen wij
ten rade bij Stardekk. Omdat voor
onze klanten het visuele aspect een
grote rol speelt, zijn foto’s op onze site
van groot belang. Stardekk stond ons
hierin bij door niet enkel een duidelijk
overzicht van ons assortiment weer te
geven, maar ook ruimte te voorzien
voor het weergeven van sfeerbeelden
zodat onze klanten volop ideeën kunnen opdoen. Dit alles gecombineerd
met de mogelijkheid om online een offerte aan te vragen, maakt voor ons de
site ideaal!” ★ Dieter Plaiy

Reserveer bij uw favoriet restaurant
www.restobooker.com

Restobooker by Stardekk won de Innovation Award 2011 als baanbrekend product. Restobooker.com moet de no-shows en problemen
met de online administratie bij restaurants oplossen. De consument
kan eenvoudig en snel online de
beschikbaarheid consulteren en
commissie-vrij online reserveren via een beveiligde lijn. Deze website werkt net zoals www.cubilis.
com, waarop meer dan 1600 hotels met hetzelfde probleem, gebruik
maken van het commissie-vrije reserveringssysteem en channel manager van Stardekk. Restaurants zoals Sans Cravate, De Jonkman,
Rock-fort maken er reeds graag gebruik van! ★ Vincent Goemaere

logo en huisstijl van het restaurant en
maakte een mooi ogende en gebruiksvriendelijke website. Voor ons is het
bijzonder belangrijk op een gemakkelijke manier zelf de menu’s en de
gerechten te kunnen aanpassen, zodat
onze gasten steeds correcte informatie
over onze gastronomie kunnen terugvinden. Stardekk heeft ons goed begeleid in heel het proces. Klaar voor de
toekomst!” ★ Wi(lle)m ‘Guillaume’

rock-fort
www.rock-fort.be
“Ik hou niet van de stilte van een computer, geef me liever bruisend geluid of
het echte leven waar het nooit stil is... Ik
hou ook niet van de kille aanschijn van
het 2-dimensionele scherm, het heeft
niet die warme gloed over zich van een
boek of een goed gesprek... Waarom heb
ik een web-site nodig? Het zal toch nooit
de sfeer brengen die we hebben in onze
zaak... Reservatie via mail! Is dat niet
omslachtig ? Bestaat er niet gewoon zoiets als een telefoon? That was the old
me! Niet dat ik opeens de grote aanhanger ben geworden van nieuwe media.
Nee, maar door de persoonlijke aanpak en vooral het goed luisteren naar
onze noden en wat voor ons belangrijk
is, heeft Stardekk ervoor gezorgd dat
www.rock-fort.be wel die typische warme, bruisende sfeer heeft waar het bij
ons om draait. De nagel op de kop (ofso)!
Dat ze een prestigieuze prijs gewonnen
hebben voor hun restobooker systeem
is ook terecht. Het op maat gemaakte
systeem is een echte aanwinst in het beter organiseren van je zaak. En betere
organisatie is meer tijd, en time is...” ★
peter laloo

liezen.Niet bij ons! Door het gebruik
van de diensten van Stardekk (Cubilis, Logismanager, webdesign- en
ontwikkeling…) werd het beheer
eenvoudiger, de omzet en bezetting
geoptimaliseerd, de uitstraling verhoogd, en blijft er voldoende tijd over

restaurant Guillaume
www.guillaume2000.be
“Restaurant Guillaume in Brugge is al
meer dan 12 jaar een gevestigde waarde en wil er zeker nog een paar jaar
bij doen. Alles moet met zijn tijd mee
evolueren. Stardekk actualiseerde
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