
BRONS                                                                                                
1995 kr / månad*
 
1796 kr / månad**

HEMSIDA

BASIC SEO

INSTAGRAM (4/mån)

FACEBOOK (4/mån)

MARKNADSFÖRINGSPAKET 

SILVER GULD GULD+
2995 kr / månad*
 
2695 kr / månad**

HEMSIDA

BASIC SEO

GOOGLE

INSTAGRAM (5-8/mån) 

FACEBOOK (5-8/mån)

ANNONSERING
SOCIALA MEDIER
(12/år)

4995 kr / månad*
 
4495 kr / månad**

HEMSIDA

LARGE SEO

GOOGLE

INSTAGRAM 
(15-20/mån) 

FACEBOOK 
(15-20/mån)

ANNONSERING
SOCIALA MEDIER
(12/år)

GOOGLE ADS
(10 st/år)

NYHETSBREV
(1 st/månad)

Vid större volymer/
behov - be om en 

offert.

*Avtal löper i 6 månader med 1 månads uppsägningstid.
** Avtal löper i 12 månader med 1 månads uppsägningstid.

Tilläggstjänster utöver paket:

Logotyp: 3000 kr, ex moms

Landningssida: 6000 kr, ex moms/st

SEO abonnonemang landningssida 3 månader 1850 kr, ex moms / månad

SEO abonnemang landningssida 12 månader 1665 kr, ex moms / månad

Filmproduktion (30 sek redigerad, klippt film) 6000 kr/st, ex moms

Konsulttjänster:

Webbdesign: 1495 kr, ex moms / timme

SEO optimering: 1495 kr, ex moms / timme

Social media management: 1495 kr, ex moms / timme

 BÄSTA 
VALET



VIKTIG INFORMATION ANGÅENDE MARKNADSFÖRINGSPAKETEN 
 
HEMSIDA 
Hemsida ingår i alla paket, om domän och webbhotell inte finns så hjälper vi er att registrera domän och boka webb-
hotell hos One.com. Denna kostnad ingår inte i paketet utan debiteras er direkt av One.com. Ni kommer att få 
en faktura kort efter att ni signerat avtal med oss. Dessa avgifter debiteras årligen (1 gång / år). 
Domän: Domänen är gratis första året. Därefter debiteras ni årligen. Kostnaden ligger mellan 150 – 300 kr/år beroende på tillgång. 
BRONS + SILVER: Vi rekommenderar paketet: UTFORSKARE (100 GB lagring) för 19 kr/månaden första året, därefter 89 kr/månaden ex 
moms.  
GULD: Vi rekommenderar paketet: ENTUSIAST (200 GB lagring) för 19 kr/månaden första året, därefter 119 kr/månaden ex moms.

WORDPRESS INSTALLATION - installation ingår i alla paketen, responsiv design / mobilanpassad

Flikar BRONS: 2 st (Ex: HEM, KONTAKT) ev 1 ytterligare sida 995 kr, ex moms. 
Flikar SILVER: 4 st (Ex: HEM, TJÄNSTER. KONTAKT, OM OSS) 
Flikar GULD: 6 st (Ex: HEM, TJÄNSTER. KONTAKT, OM OSS + ytterligare 2 st)

SEO OPTIMERING:  
Vi hjälper er att skapa sökord och skriva om era texter så att de följer de riktlinjer som Googles sökmotor arbetar efter. 

BRONS + SILVER: SEO Basic 
GULD: SEO Large

SOCIAL MEDIA ADMINISTRATION 
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.

BRONS: 4 st inlägg per månad. 
SILVER: 5 – 8 st inlägg per månad. 
GULD: 15 – 20 st inlägg per månad.

DIGITAL ANNONSERING

I paketen BRONS och SILVER ingår denna tjänst. Vi skapar annonser och kampanjer för publicering på: Facebook 
och Instagram Vi skapar er MÅLGRUPP beroende på vilken eller vilka orter ni önskar synas mm. Vi designar och skapar annonser samt följer 
upp kampanjer, tar fram resultatrapporter mm. Betalningsmetod för annonseringen sker genom att ni ansluter ett företagskort eller Paypal-konto i 
Facebook Business. Ligger således utanför paketkostnaden.

SILVER: I detta paket ingår design och layout för upp till 12 st annonser/år. 
Minimumkostnaden för annonseringen ligger på 100 kr/dag.  
Exempel: 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)

GULD: I detta paket ingår design och layout för upp till 24 st annonser/år. 
Minimumkostnaden för annonseringen ligger på 100 kr/dag – vi rekommenderar 200 kr/dag för att nå en större 
målgrupp.  
Exempel: 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)

GULD: I detta paket ingår även digital annonsering på Google Ads med upp till 10 st textannonser/år 
Betalningsmetod för annonseringen sker genom att ni ansluter ett företagskort eller Paypal-konto till Google. Kostnaden ligger således utanför 
paketkostnaden. 
Vi hjälper er att skapa korta budskap som förmedlar er tjänst och som placerar sig överst på sidorna i Google sök. 
Följer upp med statistik och rapporter.

GOOGLE TJÄNSTER för SILVER och GULD paketen 
GOOGLE ANALYTICS: Vi konfigurerar resultat och sammanställer rapporter till SILVER 1 gång per månad och till GULD 1 gång i veckan. 
GOOGLE SEARCH CONSOLE: Vi optimerar er sida så att den kommer rankas så bra som möjligt för Google sökningar 
GOOGLE MY BUSINESS: Vi hjälper er att sätta upp en snygg och informativ presentation.

NYHETSBREV för GULD paketet 
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 eller Getanewsletter. Vi lägger upp ett konto i ert namn. Det finns olika paket beroende på hur 
många kontakter man har. Vi väljer den plan som bäst möter era krav.


