
KICK-STARTER ALTERNATIV 1.0


Du väljer en mall för din landningssida och utifrån den så färdigställer jag din sida med dina önskade texter 
och bilder. Min hjälp, från början till slut. 


Detta får du: 

• Färdig landningssida med 5 - 10 sektioner utifrån befintlig mall 

• Inlägg av texter + bilder på vald mall 

• Kontaktformulär riktat till din mail 

• Installation av mall på ditt webbhotell + domän 

• Installation av elementor pro (värde 1800:-) 

• Mobilanpassad design 

• SSL Certifikat 

• Digital guide som beskriver hur du går till väga för att ändra texter och bilder


Investering: 8500:- ex moms 


KICK-STARTER ALTERNATIV 2:0


Du väljer en mall för din landningssida, jag installerar mallen på din domän - du lägger sedan själv in dina 
önskade bilder & dina texter och färdigställer sidan så som du önskar den. ”Do it yourself” - med min hjälp i 
uppstarten. 


Detta får du: 

• Mall till landningssida med 5 - 10 sektioner utifrån befintlig mall 

• Kontaktformulär riktat till din mail 

• Installation av mall på ditt webbhotell + domän 

• Installation av elementor pro (värde 1800:-) 

• Mobilanpassad design 

• SSL Certifikat 

• Digital guide som beskriver hur du går till väga för att ändra texter och bilder


Investering: 3000:- ex moms 


ÄR DITT FÖRETAG I BEHOV AV EN STÖRRE HEMSIDA? SE FULLSTÄNDIG PRISLISTA NEDAN:  

• 10 sidor: 40´000:-

• 5-6 sidor: 25´000:- 

• 3-4 sidor: 20´000:- 

• Onepage: 15´000:- 

• Extra sida: 4000:- 
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HUR SKILJER SIG KICK-STARTER PAKETEN FRÅN DE ORDINARIE HEMSIDORNA OCH VARFÖR 
SKILJER PRISET? 

• Kick-starter paketen består endast av en sida/flik, till skillnad från de ordinarie paketen som består av upp 

till 10 flikar.

• Kick-starter paketen är framtagna från mallar, medan de ordinarie paketen är mer flexibla och du har större 

möjlighet att påverka utseendet på hemsidan. 

SAMTLIGA HEMSIDOR INKLUDERAR:

• Wordpress installation på domän som kund ansvarar för

• Struktur av hemsida 

• Design av hemsida 

• Inlägg av färdiga texter, rubriker och bilder som kund ansvarar för 

• Installation av Elementor PRO

• SSL Certifikat  

• Mobilanpassning 

• Kontaktformulär 

• Uppdatering av plug-in fram till lansering 

• Max 3 korrigeringsvändor (därefter faktureras 1250:- ex moms per timme)
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