Vi erbjuder helhetslösningar för din webbplats!

– lokalt, enkelt och säkert
Grunden till en lyckad webbsatsning är
en användarvänlig och snygg webbplats
som hör ihop med din profil, och som
sätter dina kunders behov i fokus. Genom
vårt samarbete med kreativa formgivare
säkerställer vi att din webbplats är såväl
estetiskt tilltalande som tekniskt välgjord.
Vi arbetar i Wordpress, ett välkänt och
pålitligt CMS-system som bygger på öppen
källkod. Vi utgår från en mall och skräddarsyr funktioner och design efter dina behov,
med ditt eget material eller med hjälp av
oss. Det blir enkelt för dig att uppdatera
din webbplats själv.
Du kan tryggt lita på att vi sköter backup
och säkerhetsuppdateringar till systemet.

Webbpaket för olika behov
Vi levererar en unik webbdesign till dig,
enklare eller mer avancerad helt utifrån ditt
val av paket. Oavsett paketlösning sätter vi
säkerhet och support i fokus.
I alla lösningar ingår webbhotell, domän
namn och e-postadresser för att du redan
från start ska ha en fullt fungerande webblösning.
Vi ser gärna till att din webbplats fungerar bra även i smartphones och surfplattor, s k responsive design.

Tilläggstjänster
I takt med att du vill utöka din webbplats
eller vässa din marknadsföring kan vi
också erbjuda sökmotoroptimering och
hjälp med lösningar för nyhetsbrev och
integrering av sociala medier såsom facebook, twitter, youtube m.m.
Våra kreativa medarbetare erbjuder
dessutom tjänster inom marknadsföring,
formgivning, text, foto, illustration och grafisk produktion. Vill du ha en webbredaktör
så kan vi fixa även det.

Lokal support
Vi arbetar lokalt och är aldrig längre bort
än vårt kontor i Laholm. När du är kund
hos oss har du en personlig kontakt som
kan just din webbplats.

Satsa på din webbplats!
Det finns många fördelar med att ha en
väl fungerande webbplats, och genom att
hålla den aktuell har du störst chans att
göra ett bra intryck. Med ett CMS-system
kan du själv uppdatera din webbplats så
fort du behöver, utan att ha några tekniska
förkunskaper. Tänk på att din webbplats är
ditt digitala skyltfönster!

Samarbete med formgivare
Genom att arbeta tillsammans med formgivare och kreatörer kan vi erbjuda en
bredd och kompetens som ger dig bättre
möjligheter att få en helhetslösning på din
webbsatsning. Upptäcker du under arbetets
gång att behovet av kreativa tjänster ökar
så har du redan en upparbetad kontakt.

Håll din

webbplats
uppdaterad!
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Webbpaket
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Webbpaket

Webbpaket lokalt, enkelt och säkert
Andra

Tredje

* Bindningstid 12 mån, därefter löpande med 3 månaders uppsägningstid
** I den månatliga avgiften ingår webbhotell, övervakning och manuella uppdateringar av CMS-systemet för högsta säkerhet/
prestanda och licensavgifter för installerade tilläggsprogram (plugins).

Tilläggstjänster:
Favicon
Google kartfunktion
Google Places
Google Analytics
Integrering sociala medier (moduler), per st
Facebooksida uppstart inkl integrering, per st
Portfolio (bildgalleri) inkl 1-10 bilder
Nyhetsbrevfunktion, mailchimp
Mall för nyhetsbrev, mailchimp
Produktkatalogsfunktion 1 st, per st/år
Produktkatalogsfunktion nr 2-10 st, per st/år
Byte av produktkatalog, per st
SEO Onpage optimering, begär info
SEM Reklam via Google Adwords, begär info
Språkplugin
Support per timma, minsta debitering 1/2 tim
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Vi samarbetar med:

www.bjornbaret.nu

www.macmedia.se

www.lizadesignab.se

www.ampmform.se
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Första

Antal sidor
≤ 5 st
≤ 15 st
≤30 st
Serverutrymme webbplats
≤ 1 GB
≤ 2 GB
≤ 5 GB
Registrering/flytt av 1 domän
Ja
Ja
Ja
E-postadresser
≤ 5 st
≤ 30 st
≤ 50 st
Webmail
Ja
Ja
Ja
Kontaktformulär
Ja
Ja
Ja
Sökordseditering
Ja
Ja
Ja
Användarhantering
Ja
Ja
Ja
Datumstyrd publicering
Ja
Ja
Ja
Säkerhetsuppdateringar
Ja
Ja
Ja
Nyhetspublicering
Ja
Ja
Ja
Daglig backup
Ja
Ja
Ja
Besöksstatistik
Ja
Ja
Ja
Sökfunktion
Ja
Ja
Ja
Grundutbildning/introduktion 1 tim
Ja
Ja
Ja
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Grundpris
9995*
15995*
24995*
Månadskostnad
289**
339**
389**
Samtliga priser i kr exkl. moms

