
Nieuwe Jaguar website benadrukt verjonging van het merk
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Samenvatting Visueel helder en informatief zijn enkele van de kenmerken van de
nieuwe Jaguar website www.jaguar.nl. De nieuwe look en
mogelijkheden passen perfect bij de verjonging van het merk Jaguar.

Details Visueel helder en informatief zijn enkele van de kenmerken van de
nieuwe Jaguar website www.jaguar.nl . De nieuwe look en
mogelijkheden passen perfect bij de verjonging van het merk Jaguar.

De nieuwe Jaguar website onderscheidt zich allereerst door een sterk visuele
uitstraling met een dynamisch en actief karakter. Centraal bij de ontwikkeling
stonden een nog betere gebruikerservaring, heldere informatie en een
eigentijdse stijl. In verband met de explosieve groei van mobiel websitebezoek
is de site uiteraard mobile-friendly.

“De nieuwe, visueel krachtige website straalt direct uit waar Jaguar
tegenwoordig voor staat”, verklaart Aldo van Troost, Marketing Communicatie
Manager Jaguar. “Met een moderne visie van Britse stijl en prestaties
hebben wij een site gecreëerd die perfect past bij de verjonging van het
merk Jaguar.”

De hoofdnavigatie van www.jaguar.nl geeft direct toegang tot voor bezoekers
belangrijke informatie, zoals speciale aanbiedingen, nieuws, informatie over
lease en financiering, en natuurlijk alle Jaguar modellen. Ook informatie over
gebruikte Jaguars is direct voorhanden. Cross-links door de hele site maken
het gemakkelijk om snel meer informatie over een aspect te vinden of juist
naar een ander onderwerp te gaan.

Kijk snel zelf op www.jaguar.nl
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Over Jaguar Land Rover Nederland

Onze merken kenmerken zich door een lange historie van innovatie en
design. Jaguar maakte zijn debuut in 1935 en Land Rover werd
geïntroduceerd in 1948.

Vanaf hun introductie zijn onze merken altijd toonaangevend geweest op het
gebied van technische innovatie in alle disciplines van personenauto- en
4x4-ontwikkeling. Met onze revolutionaire technologieën, prestaties en
vakmanschap hebben wij steeds opnieuw grenzen verlegd in de auto-
industrie. Onze inspanningen hebben geleid tot enkele van de meest
iconische modellen die ooit op de weg zijn verschenen.
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