Unikke og fremtidssikrede hjemmesideløsninger
En professionel og fremtidssikret hjemmesideløsning til din håndværksvirksomhed fra Skab Resultater,
er en investering i din virksomheds fremtidige kunder.
Priser på hjemmesideløsninger
Hjemmesideløsning

Mindre virksomhed

Større virksomhed

Business site




































































































Fra kr. 7.000,-

Fra Kr. 12.000,-

Fra Kr. 18.000,-

Webhotel og hosting
Server plads (CLOUD)
Bandwith (Data traffic)
Brugerdefineret domænenavn
Teknisk support 24/7
Ubegrænset email kontoer
Email space
Webmail
System opgradering
Sikkerhedsopdateringer og backup
Virus scanning
Bruger dokumentation

1 GB
1000 MB
Ja
Ja
Ja
5 GB
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

3 GB
5000 MB
Ja
Ja
Ja
10 GB
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Pris pr. måned eksl. moms

Kr. 185,-

Kr. 225,-

Design og opbygning af hjemmeside
Responsive design
Forside
Søgeordsvenlig menustruktur
5 undersider inkl. opsætning af tekst og billeder (tekst og billeder leveres af kunde)
15 undersider inkl. opsætning af tekst og billeder (tekst og billeder leveres af
kunde)
Mulighed for opretning af ubegrænset antal sider
Kontaktside og formular med autoresponder funktion
Blog/artikel funktion
Mediefunktioner (Billeder, billede galleri og video) inkl. fotoredigeringsprogram
SEO Basic (Hjemmesiden er forberedt til søgemaskineoptimering
SEO Avanceret (Hjemmesiden er forberedt til avanceret søgemaskineoptimering)
Brugervenligt og intuitivt CMS (Control management system)
CTA (Call to action funktioner) der opfordrer brugeren til køb
Professionelt nyhedsbrev og tilmeldingsformular til nyhedsbrev
Integration af Google analytics inkl. oprettelse af Google konto
Oprettelse af sitemap for hjemmesiden, og indsendelse til Google
Integration af sociale medier (Facebook, Google+ m.fl.)
Adgang til App store
Betalingsmuligheder fra hjemmesiden
Mulighed for oprettelse af flersprogede sider
CMS (Content management system)
Fotoredigeringsprogram
Shortcodes system
Shortcodes bibliotek
Brugervenligt og intuitivt redigeringsprogram til oprettelse og redigering af
undersider.
Du kan selv oprette- og lave enhver form for indhold på dine undersider uden noget
kendskab til programmering
Oprettelse af taxonomies uden kendskab til programmering
Fantastisk bibliotek til organisering af dine billeder, videoer, pdf, word og excel filer
m.fl.
Intranet
Kontrolpanel
Priser eksl. Moms

Priser på webhotel og hosting
5 GB
5000 MB
Ja
Ja
Ja
10 GB
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Kr. 260,-

Kontakt os for et uforbindende møde i din virksomhed, og hør hvordan vi kan hjælpe dig med at få flere
kunder.
www.skabresultater.dk - Telefon +45 42 16 47 14 - Email: kontakt@skabresultater.dk

