sifepe- responsivt webdesign

Hj emmeside

&
Annonce
Design

hvor f or sif epe

Når du vælger Sifepe - Responsivt Webdesign, så vælger du en
lille virksomhed der kærer sig om kunden og som giver sig tid til at
lytte til dine behov og ønsker. Dette er vigtigt for at sikrer at du
får en hjemmeside der både følger tidens trend mht. bla. forside,
navigering og farver. Du vil altid få en hjemmeside der er
responsiv, det vil sige at den både er flot , hurtig og brugervenlig
på PC, tablet og mobil.

Ydel ser
Basis hjemmeside (inkl. op t il 20 undersider)

4000,-

Til dig der har en mindre virksomhed og derfor gerne vil vise dine kunder hvad du kan tilbyde.
Få et moderne og brugervenligt design, der får din virksomhed til at fremstå professionel og
som giver dine kunder svar på de oplysninger de har brug for (læs mere her).
Hjemmeside med webshop (inkl. op t il 20 undersider)

10.000,-

Samme ydelelse som til basis hjemmeside inkl. webshop (Læs mere her).
Re-design af eksist erende hjemmeside

350,- pr t ime

For dig der allerede har en hjemmeside som måske er umoderne, ikke virker på mobil
eller bare er rigtig langsom så kan et nyt design og opdatering være løsningen.

Support og vedligehold på eksist erende hjemmeside (Webmast er)

350,- pr t ime

SEO (søge opt imering af din hjemmeside så den ligger i t oppen på Google)

350,- pr t ime

Annonce design t il t rykt e og online medier.

350,- pr t ime

Pr oces
I forbindelse med en ny hjemmeside, starter vi med en god
snak om dine ønsker om udseende og hvilke informationer
du ønsker vist på hjemmesiden. Jeg vil også undervejs
komme med gode råd baseret på min erfaring . Dernæst
finder vi ud af hvilken data du selv ligger inde med og hvilke
jeg skal fremskaffe. Vi laver en klar forventningsafstemning
og jeg vil løbende informere dig om processen samt bede
om feedback på designet. Når du er tilfreds fremsendes
faktura og hjemmesiden bliver aktiveret.

r ef er encer

Eksempler på hjemmeside design og annonce design

PROJECT1, Ny
hjemmeside
Haslev Gård er en nystartet
virksomhed der tilbyder opstaldning
og dressur. De ønskede en
hjemmeside hvor deres kunder og
interesserede kunne læse om deres
faciliteter, ydelser og priser.
En enkelt hjemmeside der også var
nem at redigere i for ejeren selv.

PROJECT2, Re-design
af eksisterende
hjemmeside
Biløns Autoservice fik for 3 år siden lavet
deres hjemmeside af Sifepe - Responsivt
Webdesign og kontaktede mig derfor igen
fornyeligt for at få et nyt re-design for
igen at følge med trenden samt at få
opdateret responstiden på hjemmesiden.

design

Annonce

Ene leverandør af annoncer
til golf baneguides

købsbet ingel ser
Der betales kun ved
godkendelse og aflevering af
produkt.
Det vil sige at jeg bliver ved med
at arbejde på designet indtil du
er tilfreds. Dette gælder både
ifbm. hjemmesider og annoncer.

www.sifepe.dk info@sifepe.dk

