WEBBKREATIVS PRISLISTA 2013
Det finns många fördelar med att välja webbkreativ som samarbetspartner, bland annat får
du prisvärda paketlösningar.

En annan fördel är att du enkelt kan uppdatera hemsidan själv och slippa dyra
månadskostnader. Du får även tillgång helhetslösningar, som hemsida, webbtexter,
webbfoto m.m.
HEMSIDESPAKET
Här kan du se exempel på mina olika hemsidespaket. Paketen byggs på med tilläggstjänster som
exempelvis foto, bildgalleri och webbtexter.
Webbpaket 1. Basic
- Design av hemsida, framtagen och anpassad efter din verksamhet med färg, form m.m.
- Upp till 6 undersidor skapade i Webcreator
- Layout för de texter som ingår i paketet
- Hjälp med att skapa E-postadresser
- Introduktion i att välja domänadress & webbhotell
- Länk till Facebook/gillaknapp
- Dela-knappar
Du skickar egna foton, webbtexter och eventuell logotype som jag lägger in på hemsidan webbanpassning av 6 st av dina egna bilder samt logotype
Pris: 4900 exkl. moms
Om du önskar tillägg av antal sidor: från 500 kr/sida exkl.moms
Webbpaket 2. Classic
Innehåller upp till 8 undersidor och samma funktioner som i Paket 1 + tillägg:
Porträttfotografering eller 8 genrebilder
Olika huvudbilder på undersidor
2-3 st specialdesignade Banners
karta
Länkar eller bildlänkar till samarbetspartners och organisationer
Pris: 5900 kronor exkl.moms

Webbpaket 3. Premium
Innehåller upp till 12 undersidor och samma funktioner som Paket 1 + tillägg:
Porträttfotografering och inköp av genrebilder eller produktfotografering
Olika huvudbilder på undersidor
Bildgalleri
Specialdesignade Banners
Bildlänkar till samarbetspartners och organisationer
Bearbetning av webbtexter
Pris: 8500 kronor (ord. pris 10 400) exkl. moms
Webbhotell och domän
Hos många webbyråer betalar man förutom design och installation av hemsidan en årsavgift på
2400-3600 varje år. Hos oss har ni inte några dyra kostnader, utan betalar endast 250-350 kronor om
året för ert webbhotell och domän. Webbhotellet one.com är ett prisbelönt webbhotell med mycket
låga årsavgifter. Jag hjälper er med beställning av domännamn, installation av hemsida samt e- post
administration. Där finns även tillgång till att skapa egen blogg, bildgalleri, besöksstatistik m.m.
En ekonomisk, smart helhetslösning åt mina kunder, helt enkelt!
EXEMPEL PÅ TILLÄGGSTJÄNSTER
Foton och bilder från Bildbyrå
Jag hjälper dig att hitta passande bilder till din hemsida. Bilderna köper jag in från en bildbyrå för ca
50-100 kronor per foto. Det är ungefär vad som behövs som grund till en hemsida på cirka 8 sidor.
Prisexempel: ca 1000 kr för 8 fotografier inklusive 1 timmes researchtid & feedback
Fotograf
Jag fotograferar porträttbilder eller produktbilder i centrala Stockholm ca en timme samt redigerar.
Du får cirka åtta bilder högupplösta och i webbformat.
pris: 1500 kronor
Fotografering hos dig som kund. Porträttbilder och produktbilder i er miljö. Cirka 2,5 timme samt
redigering. Ni får bilderna högupplösta och i webbformat.
pris: 2500 kronor samt milersättning
Webbtexter
Jag hjälper dig att skriva texter din hemsida. Jag kan antingen bearbeta de texter du redan har, eller
skriva nya från grunden.
pris: från 1500 kronor
Grundkurs
Introduktionskurs i grunderna i publiceringsverktyget samt genomgång av hemsidan.
Vi sätter oss ner tillsammans framför datorn och du får lära dig hur din hemsida fungerar.
Fördelen är att kursen är enskild, du får prova olika funktioner och kan ställa frågor direkt.
Pris 500 kronor exkl. moms för en timmes kurs
Priserna är angivna exklusive moms. Om du önskar din sida i wordpress tillkommer en temakostnad
på 500 kr samt installation 500 kr. Vi erbjuder även sökoptimering, samt din hemsida på flera språk .
För mer information : www.webbkreativ.se Tel: 0735-79 62 39 therese@webbkreativ.se

