
Samengewerkt met Eastern 
Enterprise voor hun flexibele 
IT-behoeften om het verkeer en 
de gebruikersbasis van hun 
webapplicatie te vergroten



It is a global platform that unites supply and demand of short-term student accommodation. HousingAnywhere 
originally started as a platform where students could rent out their rooms when going abroad and prospective 
exchange students could find availability remotely.

The client's website required a lot of continuous support to bring new users on board. They also faced sti� 
competition in several countries outside the Netherlands and wanted to increase their user base. They approach 
Eastern Enterprise as a partner who could speak the language of startups and take them to the next level.

OVER HOUSING ANYWHERE

PROJECT UITDAGING



To ensure there was a common understanding of the project goals, we started an extensive meeting to map out the 
pain points and goals.

We suggested a few tweaks and fixed their issues in no time. We have also set up a team of 3 specialists to monitor 
users' posts and message them directly to bring them on board.

ONZE OPLOSSING

FACEBOOK API 
INTEGRATION

HTML5 MYSQL 5.7 GOOGLE ANALYTICS

Eastern Enterprise proposed the following technologies to easily achieve the requested functionsSTAP VOOR TECHNOLOGIE



Betaalbaar en kostenbesparend.

Eenvoudig te beheren en de website vanaf de back-end bij te werken met een cms

Mobiele oplossing met responsieve lay-outs

Betere gebruikerservaring met minimalistische navigatiestructuur en ontwerp

EINDRESULTAAT

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Betere betrokkenheid van websitebezoekers.

Verbeterde gebruikerservaring door snellere laadtijd van de website.

Snellere interacties door meer intuïtieve navigatie.

Toename van het volume van hoogwaardig verkeer.

Toename van bezoekers via zoekmachines.

De klant was zeer tevreden met de projectresultaten, aangezien ons werk resulteerde in:



GETUIGENIS

Eastern Enterprise is zeker een geschikte IT-partner die met u meedenkt. 
Eastern Enterprise heeft gedurende het hele proces de nodige ondersteuning 
geboden en de communicatie verliep soepel. We waren goed op de hoogte van 
de projectstatus en de afgesproken deadlines werden gehaald. Vooral de 
flexibele bediening beviel ons.

Niels van Deuren,
Co-Founder, HousingAnywhere.com
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