ALGEMEEN

ondernemend voor ondernemers

Chato levert gepassioneerde
digitale oplossingen
Ze vormen een team van gepassioneerde professionals die ook
in de avonduren met veel genoegen achter de computer kruipen.
Op het gebied van vormgeving
en technische realisatie verzorgt Chato Digitale Media uit
Nunspeet voor iedereen een
passende internetoplossing. De
klant is koning en daarom wordt
ieder ontwerp afgestemd op de
doelgroep.
Al zijn opdrachten haalt hij binnen via
persoonlijke contacten. Internet mag
een onontbeerlijk medium zijn, voor
directeur Geert van ’t Slot van Chato
gaat er niets boven een gesprek van
mens tot mens. Pas dan krijgt hij echt
zicht op de wensen van de opdrachtgever
en de doelstellingen van de reclameuitingen.
Zes jaar geleden begon hij vanuit een
zolderkamertje met zijn bedrijf dat hij
vernoemde naar zijn achternaam. Zijn
werkwijze betaalde zich uit en de klantenkring breidde gestaag uit.

Geert van ’t Slot haalt al zijn opdrachten
binnen via persoonlijke contacten. Foto’s:
Fotostudio Merjenburgh
SNELLE GROEI
‘Het is een kwestie van gunnen. Klanten
bevelen ons aan bij anderen. Chato heeft
nu honderdvijftig relaties in het land en
met name het laatste jaar is het erg hard
gegaan. We zijn momenteel met zijn vijven, maar gezien de groei ben ik hard op
zoek naar een nieuwe computerexpert,
iemand met liefde voor het vak. Het is
mijn streven om binnen anderhalf jaar
tweemaal zoveel klanten en personeel te
hebben.’
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Omdat het zo doelgroepgericht werkt
heeft Chato een zeer uiteenlopende
klantenkring. Het gaat om onder andere
technische bedrijven, autodealers, consultancy, restaurants en hotels, fabrikantenkringen, assurantiekantoren en
projectontwikkelaars. Voor hen worden
websites ontworpen en gerealiseerd
waarbij de juiste uitstraling, de actieve
benadering van de doelgroep en de vindbaarheid op zoekmachines centraal
staan.
Chato is op zoek naar een nieuwe
computerexpert, iemand met liefde
voor het vak.

Chato verzorgt ook het grafisch ontwerp
van drukwerk, zoals huisstijlen, logo’s,
brochures en visitekaartjes.
MULTIMEDIALE DIENSTEN
Op het multimediale vlak hebben de
medewerkers van Chato zich eveneens
bewezen. Het Nunspeetse bedrijf maakt
realistische, of zelfs cartoonachtige 3D
animaties, sfeerbeelden en objecten
voor websites en televisie. Zo zijn diverse internetspelletjes ontwikkeld, maar
bijvoorbeeld ook in opdracht van een
projectontwikkelaar een visualisatie van
twee toekomstige recreatieparken. Een
langlopend project is de realisatie van
cyberkidz.nl. Dit moet de grootste kindersite van de Benelux worden met een
concept dat de creativiteit bevordert.
Chato ontwikkelt ook software applicaties. Voor de Inclusief Groep uit
Nunspeet is zo onder de noemer Goed
Bezig! een pakket gemaakt dat de vaardigheden van de werknemers test en
hen de basisvaardigheden voor computergebruik bijbrengt. Grote landelijke
ondernemingen maken gretig gebruik
van de door Chato ontwikkelde touchscreen software. ‘Ook hiervoor geldt:
eerst kijken we hoe het gebruik is en
vervolgens bieden we passende oplossingen aan.’<

