
HVAD KOSTER DET?

Nyt wordpress website eller makeover af
eksisterende?

Website Installatør Basis  Kr.   7.500,00

Website Installatør Plus Kr. 12.500,00
Website Installatør Total Kr. 25.000,00
Website makeover        Efter tilbud

Se specifikationer på næste side

STYRK 
DIN 

PROFIL

Fordele
• Komplet løsning
• Professionelt website, der styrker din profil 
• Hjælp til opdateringer uden fast abonnement

Bliv top-of-mind hos dine kunder
Pst... Du får altid et gratis tilbud på optimeringen af din online kommunikation fra os

Egenskaber / indhold
Vi hjælper dig med at få et nyt
Wordpress-site, og vi er med dig hele 
vejen indtil din nye løsning er i luften.

Vi hjælper dig også med tekster, 
licensfrie billeder, ikoner og meget 
mere.

Kort sagt får du en samlet løsning,
der gør det nemt for dig.

Udbytte for dig
• Du er ikke bundet til en fast abonnementaftale 
• En løsning med lave årlige udgifter

• Flot og stærk virksomhedsprofil

+45 40 43 77 59 lcj@almax.dkwww.almax.dk

WORDPRESS WEBSITE
Vi kender installationsbranchen og dine behov

... Vi hjælper dig hele vejen og slipper ikke opgaven før vi er færdige

Lars Christian Jensen
Specialiseret i udvikling med udgangspunkt i: 
Markedsviden • Markedsadgang • Implementering



STYRK 
DIN 

PROFIL

Website Installatør Basis
Dit eget websitesite, hvor din 
virksomhedsprofil, logo og billeder 
tilpasses Installatør Website BASIS.  

Billeder og grafik
Dit eget logo
Billedekarussel med 3 billeder
Licensfrie billeder
Website Basis Ikoner
Leverandørloger

Inklusiv
Telefoninterview
Responsivt design til alle enheder
Kontaktformular
4 undersider
Wordfence basic (WP Security)
Kontakt til dine samarbejdspartnere

Tekster
Website Basis tekstarbejde

Website Installatør Plus
Vælg mellem Installatør Website 
PLUS designprofiler og få ny virk-
somhedsprofil på nettet.

Billeder og grafik
Dit eget logo
Billedekarussel med 3 billeder
Licensfrie billeder
Website Basis Ikoner
3 x Website-Plus ikoner 
Leverandørloger
Logoer til sociale medier
Billedgalleri med 3-6 billeder

Inklusiv
Personligt designmøde
Responsivt design til alle enheder
Kontaktformular
6 undersider
Wordfence basic (WP Security)
Kontakt til dine samarbejdspartnere
Søgefunktion på website
Google maps kort

Tekster
Website Basis tekstarbejde
Udvidet profiltekst
Uddybende fagbeskrivelse

Opdatering
6 måneders gratis
opdateringsservice af Wordpress

Website Installatør Total
Få dit helt eget specialdesign med 
Installatør Website Total og få en 
unik virksomhedsprofil på nettet.

Billeder og grafik
Dit eget logo
Billedekarussel med 3 billeder
Licensfrie billeder
Website Basis Ikoner
Website Plus ikoner (eget design)
Leverandørloger
Logoer til sociale medier
Billedgalleri med 3-6 billeder
Nyheds- / fokusområde
In-video-område til produktvideo

Inklusiv
Personligt designmøde
Screening af din medieprofil
Responsivt design til alle enheder
Kontaktformular
Ubegrænset antal undersider
Wordfence basic (WP Security)
Kontakt til dine samarbejdspartnere
Kontaktside med personfoto
(inkl. 5 personfoto)
Søgefunktion på website
Google maps kort

Tekster
Website Basis tekstarbejde
Udvidet profiltekst
Uddybende fagbeskrivelse
Tekst om unikke kompetencer 

Opdatering
12 måneders gratis 
opdateringsservice af Wordpress.

Bliv top-of-mind hos dine kunder
Pst... Du får altid et gratis tilbud på optimeringen af din online kommunikation fra os

+45 40 43 77 59 lcj@almax.dkwww.almax.dk

WORDPRESS WEBSITE
Vi kender installationsbranchen og dine behov

... Vi hjælper dig hele vejen og slipper ikke opgaven, før vi er færdige

Lars Christian Jensen
Specialiseret i udvikling med udgangspunkt i: 
Markedsviden • Markedsadgang • Implementering

Vi gør det nemt for dig ...


