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MARKNADSFÖRINGSPAKET FÖR HANTVERKARE/LEVERANTÖRER 

Paket A – för små företag och 
egenföretagare 

Paket B – för stora och medelstora 
företag 

2995 kr/månad* 
2695 kr/mänad ** 

4995 kr/månad* 
4495 kr/månad** 

*Avtal löper i 3 månader med 1 månads uppsägningstid, förlängs rullande i 3 månader om ej 
uppsagt 
** Avtal löper i 12 månader med 1 månads uppsägningstid, förlängs rullande i 12 månader om ej 
uppsagt  
HEMSIDA: 

- Komplett hemsida med undersidorna; 
HEM, TJÄNSTER, KONTAKT, OM OSS 

- Wordpress installation 
- Responsiv design / Mobilanpassad 
- Basic SEO optimering av texter och 

bilder 
- Finns befintlig domän och hemsida så 

optimerar vi den och utvecklar designen 
- Om ni behöver domän + webbhotell så 

hjälper vi er att lägga upp abonnemang 
hos one.com  

Domänen är gratis första året. Därefter 
debiteras ni årligen. Kostnaden ligger 
mellan 150 – 300 kr/år beroende på 
tillgång. 
Vi rekommenderar paketet: UTFORSKARE 
(100 GB lagring) för 19 kr/månaden första 
året, därefter 89 kr/månaden ex moms. 
Faktureras årligen. 
(Dessa kostnader ligger utanför vårt 
paketpris)  

HEMSIDA: 
- Komplett hemsida med undersidorna; 

HEM, TJÄNSTER, KONTAKT, OM OSS, 
samt ytterligare 2 sidor; exempelvis 
REFERENSER och ytterligare sida som vi 
skräddarsyr efter era behov. 

- Wordpress installation 
- Responsiv design / Mobilanpassad 
- Large SEO optimering av texter och 

bilder 
- Finns befintlig domän och hemsida så 

optimerar vi den och utvecklar designen 
- Om ni behöver domän + webbhotell så 

hjälper vi er att lägga upp abonnemang 
hos one.com  

Domänen är gratis första året. Därefter 
debiteras ni årligen. Kostnaden ligger 
mellan 150 – 300 kr/år beroende på 
tillgång. 
Vi rekommenderar paketet: ENTUSIAST (200 
GB lagring) för 19 kr/månaden första året, 
därefter 119 kr/månaden ex moms. 
Faktureras årligen. 
(Dessa kostnader ligger utanför vårt 
paketpris) 

Google search console 
Med hjälp av verktygen och rapporterna i 
Search Console kan du mäta webbplatsens 
trafik och resultat på Sök, åtgärda problem och 
få webbplatsen att sticka ut i resultaten på 
Google Sök. 

- Vi optimerar er sida så att den kommer 
rankas så bra som möjligt för Google 
sökningar 

Google search console 
Med hjälp av verktygen och rapporterna i 
Search Console kan du mäta webbplatsens 
trafik och resultat på Sök, åtgärda problem och 
få webbplatsen att sticka ut i resultaten på 
Google Sök. 

- Vi optimerar er sida så att den kommer 
rankas så bra som möjligt för Google 
sökningar 

Gooogle Analytics 
Ett gratisverktyg för webbanalys. Tjänsten 
registrerar vilka webbsidor besökarna använder 
sig av, lagrar det och presenterar det som 

Gooogle Analytics 
Ett gratisverktyg för webbanalys. Tjänsten 
registrerar vilka webbsidor besökarna använder 
sig av, lagrar det och presenterar det som 
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statistik för webbplatsens ägare. 
- Vi konfigurerar resultat och 

sammanställer rapporter till er 1 gång 
per månad. 

statistik för webbplatsens ägare. 
- Vi konfigurerar resultat och 

sammanställer rapporter till er 1 gång i 
veckan. 

-  
 Nyhetsbrev 

- Vi skapar snygga och informativa 
nyhetsbrev till era kunder och 
prospects. 

- Vi skapar en länk från hemsidan så att 
besökare lätt kan börja prenumerera på 
ert Nyhetsbrev. 

- Ni får annonsutrymme i 
Hantverkshjälpenonlines Nyhetsbrev 
kostnadsfritt. 

- Vi designar er annons 
- Har ni redan färdigställda listor så 

administrerar vi dessa så att alla era 
kontakter får ert Nyhetsbrev. 

- Brevet kommer ut 1 ggr/månad, önskar 
ni få ut ett brev oftare? Skicka en 
förfrågan så återkommer vi med offert. 

- Vi använder oss utav MailChimps 
programvara. Vi lägger upp ett konto i 
ert namn. Det finns olika paket 
beroende på hur många kontakter man 
har. Upp till 2000 st kontakter är det 
kostnadsfritt. Dock följer MailChimps 
logo med längst ner i brevet. Har man 
större behov så finns det tre paket att 
välja mellan: 

- Essentials för USD 9,99/månad 
- Standard för USD 14,99/månad 
- Premium för USD 299/månad 

Då slipper man MailChimps logga. 
Social media management 
Vi hjälper er att skapa profiler eller om ni har 
befintliga, så hjälper vi er att förbättra dessa: 

- Facebook 
- Instagram 

Vi hjälper er att skapa CONTENT baserat på era 
önskemål, bilder, filmer och annat material ni 
har. Ni får en kontaktperson hos 
Hantverkshjälpenonline som uppdaterar sig om 
er verksamhet och som publicerar: 
10st inlägg per månad. 

Social media management 
Vi hjälper er att skapa profiler eller om ni har 
befintliga, så hjälper vi er att förbättra dessa: 

- Facebook 
- Instagram 

Vi hjälper er att skapa CONTENT baserat på era 
önskemål, bilder, filmer och annat material ni 
har. Ni får en kontaktperson hos 
Hantverkshjälpenonline som uppdaterar sig om 
er verksamhet och som publicerar: 
25st inlägg per månad. 
 
Vi uppdatera även er information och skapar 
CONTENT i följande kanaler: 
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- Twitter 
Twitter är textbaserat och här arbetar man med 
korta slagkraftiga inlägg och följer intressanta 
personer, företag och haschtaggar. 
 

- LinkedIn 
På LinkedIn presenteras ert företag och här 
skapar vi CONTENT efter era önskemål. 

- Youtube 
Har ni befintligt videomaterial så hjälper vi er 
att publicera det. Vi hjälper er även att skapa 
proffsigt rörligt material (se extratjänster) 

Google My Business 
Vi hjälper er att sätta upp en snygg och 
informativ presentation. 

Google My Business 
Vi hjälper er att sätta upp en snygg och 
informativ presentation. 

Digital annonsering 
Vi skapar ert Facebook Business konto anslutet 
till er Facebook profil, om ni inte redan har ett 
sådant. Vid annonsering framgår det att ni är 
medlem hos Hantverkshjälpenonline. 
Vi skapar annonser och kampanjer för 
publicering på: 

- Facebook 
- Instagram 

Betalningsmetod för annonseringen sker genom 
att ni ansluter ett företagskort eller Paypal-
konto i Facebook Business. Ligger således 
utanför paketkostnaden. 
 
Vi skapar er MÅLGRUPP beroende på vilken 
eller vilka orter ni önskar synas mm. I detta 
paket ingår design och layout för upp till 12 st 
annonser/år. 
Ni bestämmer givetvis hur ofta och hur mycket 
pengar ni vill lägga på annonseringen. Här 
nedan har vi tagit fram några olika planer. 
 
Minimumkostnaden för annonseringen ligger 
på 100 kr/dag.  
 
Er kostnad för 7 dagars kampanjer: 

• 4 månader / år (700 x 4=2800 kr/år) 
• 6 månader / år (700 x 6=4200 kr/år) 
• 9 månader / år (700 x 9=6300 kr/år) 
• 12 månader / år (700 x 12=8400 kr/år) 

Digital annonsering 
Vi skapar ert Facebook Business konto anslutet 
till er Facebook profil, om ni inte redan har ett 
sådant. Vid annonsering framgår det att ni är 
medlem hos Hantverkshjälpenonline. 
Vi skapar annonser och kampanjer för 
publicering på: 

• Facebook 
• Instagram 

Betalningsmetod för annonseringen sker genom 
att ni ansluter ett företagskort eller Paypal-
konto i Facebook Business. Ligger således 
utanför paketkostnaden. 
 
Vi skapar er MÅLGRUPP beroende på vilken 
eller vilka orter ni önskar synas mm. I detta 
paket ingår design och layout för upp till 24 st 
annonser/år. 
Ni bestämmer givetvis hur ofta och hur mycket 
pengar ni vill lägga på annonseringen. Här 
nedan har vi tagit fram några olika planer. 
 
Minimumkostnaden för annonseringen ligger 
på 100 kr/dag – vi rekommenderar 200 kr/dag 
för att nå en större målgrupp.  
 
Er kostnad för 7 dagars kampanjer: 

• 4 månader / år (1400 x 4=5600 kr/år) 
• 6 månader / år (1400 x 6=8400 kr/år) 
• 9 månader / år (1400 x 9=12 600 kr/år) 
• 12 månader / år (1400 x 12=16 800 

kr/år) 
 
Er kostnad för 14 dagars kampanjer: 
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• 4 månader / år (2800 x 4=11 200 kr/år) 
• 6 månader / år (2800 x 6=16 800 kr/år) 
• 9 månader / år (2800 x 9=25 200kr/år) 
• 12 månader / år (2800 x 12=33 600 

kr/år) 
 
Er kostnad för 30 dagars kampanjer: 

• 4 månader / år (6000 x 4=24 000 kr/år) 
• 6 månader / år (6000 x 6=36 000 kr/år) 
• 9 månader / år (6000 x 9=54 000 kr/år) 
• 12 månader / år (6000 x 12=72 000 

kr/år) 
 
 

- LinkedIn 
Vi skapar annonser för er. 1 annons i kvartalet 
ingår i paketet. Önskas fler  - be om offert. 
Kostnaden för annonseringen ligger utanför 
paketkostnaden. 

 Google Ads 
Med Google Ads blir det enklare att visa för 
världen vad det är som gör ditt företag unikt, så 
att du kan nå ut till kunder som söker efter det 
du erbjuder. 
 
Vi hjälper er att skapa korta budskap som 
förmedlar er tjänst och som placerar sig överst 
på sidorna i Google sök.  
 
10 st textannonser/år 
 
Kostnaden för annonseringen ligger utanför 
paketkostnaden. 

EXTRA TJÄNSTER UTÖVER PAKETEN: 
GRAFISK DESIGN: 
LOGOTYP – engångskostnad 3000 kr 
Färgangivelser: RGB, CMYK och HEK kod 
Format: JPG, EPS, Pdf, Png 
VISITKORT* 
BREVPAPPER* 
KUVERT* 
BROSCHYRER^* 
FLYERS* 
TRYCK/BRODYR på arbetskläder* mm. 
* Vi lämnar offert vid visat intresse 
FILMPRODUKTION: 
Professionellt framtagen film för digitala kanaler: 
30 sekeunders film – 6000 kr 
Inkl 2 timmers filmproduktion och klippning. 
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Önskas skådespelare, voiceover mm så tillkommer kostnader för detta. 
LANDNINGSSIDOR: 
Har ert företag en eller flera tjänster som ni vill marknadsföra extra så skapar vi separata  
Landningssidor för dessa. Engångskostnad. Pris: 6000 kr/st 
 
Ni abonnerar på vår SEO-tjänst för landningssidor, vilket betyder att vi optimerar dem och arbetar 
upp dem så att de rankar högt i Googles sökmotor.  
Abonnemang 1850 kr/månaden* 
Abonnemang 1665 kr/månaden* 
 
*Avtal löper i 3 månader med 1 månads uppsägningstid, förlängs rullande i 3 månader om ej 
uppsagt 
** Avtal löper i 12 månader med 1 månads uppsägningstid, förlängs rullande i 12 månader om ej 
uppsagt  
 
 


