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STARTPAKKE TIL KR. 17.995,WEBSITE, FOLDER, VISITKORT OG SKABELON TIL NYHEDSBREV

Startpakken med det hele
Det er ikke lige meget, hvordan din virksomheds hjemmeside og øvrige marketingmaterialer ser ud. Når du gerne vil tages seriøst af dine kunder, så skal din
virksomhed også tage sig godt ud, og dine kunder skal ikke være i tvivl om, hvorfor de skal vælge dig fremfor dine konkurrenter.
Derfor har vi lavet en startpakke til dig, der vil have støvet din virksomheds udseende af, og her får du virkelig noget for pengene.
I startpakken får du fire ting, som stort set alle virksomheder har brug for i dag:
En hjemmeside, visitkort, folder og en skabelon til et nyhedsbrev. Hvis du har det
på plads, så kan du være stensikker på, at dine kunder får et professionelt indtryk
af dig og din virksomhed, uanset om de finder dig på nettet eller i den virkelige
verden.
Hvad får du for pengene?
•
En færdig, visuelt lækker hjemmeside på op til fem sider inkl. tekster
•
Hjemmesiden er sat op i WordPress, og du får undervisning i, hvordan
du selv kan vedligeholde siden efterfølgende.
•
Folder inkl. grafik og tekst (3-fløjet M65 eller 4-sidet A5)
•
Skabelon til nyhedsbreve i fx Mailchimp eller Campaign Monitor
•
Layout til visitkort (visitkort til max 5 medarbejdere)
Hvad skal du levere?
•
1 time til et interview omkring jeres virksomhed og produkter/services
•
Eksisterende brochurer, tilbudsmaterialer eller produktark
•
Jeres logo
•
Relevante fotos
Det med småt
•
Webshops kan tilkøbes
•
Tilbuddet gælder en hjemmeside på max. fem sider
•
Teksterne til hver side er mellem 300-500 ord
•
Tilbuddet indeholder ikke fotografering
•
Trykomkostninger er ikke inklusiv
•
Alle priser er i DKK og ekskl. moms

Læs mere om vores pakkeløsninger på www.fremiskoene.dk

