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PERSINFO

NIEUWE JOSKIN 
WEBSITE

Nieuwe JOSKIN website 

JOSKIN heeft het genoegen u zijn nieuwe, volledig vernieuwde website voor te stellen, met de belofte van 
een aangename surfervaring en boeiende lezing. 

Het doel is om zowel de bruikbaarheid en de relevantie van de inhoud te optimaliseren, om tot zoveel 
mogelijk informatie over producten en evenementen toegang te krijgen en natuurlijk om op de hoogte te 
blijven van de laatste JOSKIN nieuwigheden.

De verschillende modellen en specifieke kenmerken van de machines zijn in enkele klikken gemakkelijk 
tot in de details te vergelijken. Zo kan de internet gebruiker zijn keuze en zijn beslissingen bewust met de 
hulp van verschillende animaties, video's en afbeeldingen maken, ongeacht het beschikbare browser.

Het surfen op alle media (computer, tablet, smartphone, Smart TV) is geoptimaliseerd en vloeiend dankzij 
het downloaden van afbeeldingen, die automatisch aan het formaat van het scherm worden aangepast.  
Dit heeft het voordeel potentiële data verbruik te verminderen.

Onze complete mediatheek met folders, video's en kwaliteitsvolle foto's wordt voortdurend bijgewerkt. 
Deze is in de 7 door JOSKIN gebruikte talen beschikbaar (Engels, Frans, Duits, Nederlands, Pools, Russisch 
en Spaans) en biedt een gepersonaliseerde inhoud volgens de keuze van de taal. Bovendien zijn de pagi-
na's van de website beschikbaar in Italiaans, Deens, Grieks, Arabisch, Portugees, Turks, Koreaans en Farsi!

JOSKIN hecht veel belang aan zijn klanten, zijn fans en zijn dealers en streeft ernaar om de communicatie 
zo vloeiend en transparant mogelijk te maken. www.joskin.com

De JOSKIN Facebook pagina kent ook een groot succes : het heeft 80 000 fans bereikt! Een praktische 
ondersteuning om de nieuwigheden, de video's, de evenementen en de JOSKIN actualiteit te ontdekken. 


