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AWORK Hjemmeside
Design
Webdesign

Vi designer ud fra dine ønsker og behov

Call-To-Action

Konvertering – henviser brugere til en beslutning

Don’t Make Me Think - Google princip
Responsivt Design

Nem brugernavigation
Tilpasser sig mobile enheder

Re-design

Nyt eller optimeret design efter 12 måneder

Hjemmeside system (CMS)
Administrationspanel

Let og brugervenlig administration

Kontaktformular

Modtag henvendelser pr. e-mail eller i systemet

Billedgalleri

Indsætning af jeres billeder

Blog

Opsætning og installation af jeres blog

Brugere

Ubegrænset antal af brugere

Sider

Ubegrænset antal af sider

Menuer

Ubegrænset antal af menuer

Kategorier

Ubegrænset antal af kategorier

Blogindlæg

Ubegrænset antal af blogindlæg

Online markedsføring
Facebook Feed

Viser seneste opslag fra jeres Facebook side

Facebook Faces

Viser ansigter på dem som har liket Facebook siden

Sociale ikoner

Ikoner der henviser til jeres sociale medie sider

Twitter & Instagram Feed
Nyhedsbrev

Viser feed fra Twitter og Instagram
Opsætning og integration til MailChimp

Google
Google Analytics

Besøgstæller som viser hvordan brugere navigerer

Analyse rapport

Rapport over besøgende på løsning efter behov

Hosting
Hosting plads

5 GB

E-mail

1 GB Mail Plads (imap)

E-mail konti

Ubegrænset antal af e-mail konti

Webmail

Mulighed for at se e-mails med webmail

Support
Support

Telefonisk support i åbeningstiden

Help center

Online help center åbent 24/7

Opsætning

Fri oprettelse af indhold og billeder

System opdatering
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Løbende opdateringer af hjemmesiden
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AWORK Webshop
Design
Webdesign

Vi designer ud fra dine ønsker og behov

Call-To-Action

Konvertering – henviser brugere til en beslutning

Don’t Make Me Think - Google princip
Responsivt Design

Nem brugernavigation
Tilpasser sig mobile enheder

Re-design

Nyt eller optimeret design efter 12 måneder

Hjemmeside system (CMS)
Administrationspanel

Let og brugervenlig administration

Kontaktformular

Modtag henvendelser pr. e-mail eller i systemet

Blog

Blog system (Kategorier, tags, social share)

Brugere

Ubegrænset antal af brugere

Sider

Ubegrænset antal af sider

Menuer

Ubegrænset antal af menuer

Webshop system
Let administrationspanel

Se ordre, bestillinger, statistik m.m.

System beskeder

Ordrebekræftelse og forsendelsesstatus.
Detaljeret produktvisning, produktkategorier,
tillægsprodukter og relaterede produkter

Produkter
Produktbilleder

Visning af produkt og zoom

Mersalgsmodul

Mulighed for mersalgsmoduler

Rabat kuponmodul

Giv rabatkoder til dine kunder eller kampanger

Tilbuds og pris modul

Mulighed forskelige priser

Forsendelsesmodul

Forskellige former for forsendelse: Pris, vægt, lokation m.m.

Ordrehåndtering

Ordrestatus og ordrehistorik

Moms håndtering

Moms håndtering af produkterne

Kundeområde

Se købshistorik, ordrestatus, rediger profil

Udvidelser via trejdeparter
ePay, Stripe, PayPal

Opsætning inkl. i aftale

Pakkelabels.dk (GLS, PostNord)

Opsætning inkl. i aftale

Økonomi system (e-conomic, Navision, Dinero, Billy’s)

Hør for pris

Google
Google Analytics

Besøgstæller som viser hvordan brugere navigerer

Analyse rapport

Brugerrapport hver uge/md. efter ønske

Markedsføring
Facebook Feed
Facebook Faces
Sociale ikoner
Twitter & Instagram Feed
Nyhedsbrev
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Hosting
Hosting plads

7 GB

E-mail

2 GB Mail Plads (imap)

E-mail konti

Ubegrænset antal af e-mail konti

Webmail

Mulighed for at se e-mails med webmail

Support
Support

Fri support indenfor vores åbningstid

Selvbetjeningshjælp

Tilgå selvbetjening 24/7

Opsætning

Fri oprettelse af indhold og billeder

System opdatering

Løbende opdateringer af hjemmesiden

Udviklingsproces
01. Opstart
Når vi har modtaget det accepterede tilbud, vil I blive kontaktet af vores design- og udviklingsafdeling, som giver jer en
kort introduktion til udviklingsprocessen, leveringsestimat og materiale vi skal bruge fra jer som fx. DK-Hostmaster.
02. Udvikling af løsningen
På baggrund af informationerne i punkt 1 udvikler vi designet med de mest moderne tekniker og designregler. Vores
fokus er på at skabe et design, som er tiltrækkende overfor jeres målgruppe.
Designet bliver leveret, som et aktivt link fx. minvirksomhed.awork.biz. Nu er webløsningen leveret og I har fri
mulighed for at komme med eventuelle rettelser. Når designet er godkendt fra jeres side, går vi til lanceringsfasen.
03. Lanceringsfasen
Nu er webløsningens design godkendt og den er klar til blive lanceret på jeres domæne fx. www.minvirksomhed.dk.
04. Afslutning og tilfredshed
Vi håber at I har været tilfredse med vores arbejde og løsning. I vil blive kontaktet af os for at afdække eventuelle
spørgsmål eller andet.
I kan nu overveje AWORK SEO, Annoncering og/eller Social for at markedsføre jeres virksomhed på nettet og få flere
brugere til jeres nye løsning.
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Special udvikling
Udviklingsklippekort
Skulle der være en situation hvor I gerne vil have udviklet noget ekstra, er dette intet problem.
Her tilbyder vi et udviklingsklippekort.
• Klippekort á 10 Klip
• kr. 6.000 ekskl. moms
• Klippekort á 20 Klip
• kr. 10.000 ekskl. moms
• Klippekort á 30 klip
• kr. 14.500 ekskl. moms
Indhold
Klippekortene indeholder følgende:
•

Specialprogrammering (PHP, MySQL, JavaScript, SOAP, jQuery, CSS, m.m.)

•

Tekstforfatning (Vi skriver dine tekster til din webløsning eller annoncer. Teksterne er målrettet salg.)

•

Opsætning af widgets og plugins (fx. opsætning til økonomisystem)

Klippekortet dækker alt indenfor for programmering, design og anden udvikling. Vi estimerer hvor mange
klip en opgave vil tage, hvorefter I accepterer de antal klip. Er opgaven større end først estimeret (flere
klip), så er det på vores regning.

Kundekonvertering
Ønsker du at sætte fokus på kundehenvendelser? Så er vores kundekonverteringsprogram noget for dig.
Du får en viden omkring dine besøgende som du ikke på anden vis ville kunne få. Formålet med
kundekonverteringsprogrammet er at optimere webløsningen, så den genererer henvendelser gennem
vores forskellige programmer. Du får altså en webløsning hvor alle huller er dækket. Kundekonverterings
programmet er en tilføjelse til AWORK Webløsning.
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Kundekonvertingspakker

Basis Program

Videoovervågning

Pro Program

✔

✔

3

7

✔

✔

Vi optager hvad dine bruger foretager på din hjemmeside / webshop.

Design og optimering af undersider
På baggrund af data fra dine brugere, designer og optimerer vi jeres undersider så det
bliver nemmere for brugerne at henvende sig samt at købe.

Live Chat
Hjælp og snak med dine brugere som besøger din hjemmeside / webshop. En chat kan
være afgørende ifm. at erhverve flere kunder.

A/B Testing:
To sider på din hjemmeside / webshop som konkurrerer mod hinanden. Den side som
giver flest kunder, vinder og bliver brugt fremadrettet. Denne proces er konstant
løbende.

Løbende optimering

✔

✔

Generel optimering på baggrund af brugernes adfærd.

AWORK Social Program
Gør det muligt for dine brugere nemt og hurtigt at dele dit indhold på de sociale
medier. Mulighed for at give kunder rabat hvis de deler din virksomhed på de sociale
medier.

✔

Call-To-Action Top Bar
Hurtig og direkte beskeder til dine besøgende øverst på siden. Sørg for at dine brugere
foretager en brugbar handling med det samme de besøger din hjemmeside / webshop.

✔

Forstår du dine kunder ?
Se om de forstår dig
med vores
Kundekonverteringsprogram.
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Online Markedsføring
AWORK SEO
En hjemmeside eller webshop svarer til et græsstrå på 50 fodboldbaner. Så mange webløsniger er der.
Der er nemlig registreret 18,5 mia. internetsider og det tal vokser for hver dag der går. Der foretages 3,5
mia. søgninger hver dag, 85,8 % af disse søgninger foretages via Googles søgemaskine.

Det er altafgørende, at ens virksomhed nemt kan blive fundet på Google via de rigtige søgeord. Første
sides resultater på Google er synonym med relevante resultater for brugeren. Det er dokumenteret, at 90
% af al søgemaskinetrafik kommer fra de første resultater på Google.
Vi sørger for, at din virksomhed bliver fundet på Google og med mere end 10 års erfaring, er vi
specialiseret indenfor SEO og ved hvordan vi får dig og din virksomhed op på side 1 på Google.

AWORK Garanti
Vi er så overbeviste omkring vores kompetencer indenfor SEO, at vi udsteder en garanti for vores arbejde.
Garantien betyder, at formår vi ikke at skabe minimum en placering på side 1 på Google, på et af dine
valgte søgeord, så refunderer vi kr. 10.000 ved minimum valg af 10 søgeord og kr. 15.000 ved køb af over
10 søgeord.
Søgeordene må minimum bestå af 2 søgeord og bør være sammenhængende eksempelvis fagområde og
geografisk placering, for at gør sig gældende for garantien. F.eks. ”Camping Sydjylland”, ”Advokat Odense”
osv. Søgeordene tilrettelægges sammen med en AWORK konsulent.

Top
placering
på Google
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AWORK | Bestillingsseddel

Webløsning
Antal

Antal

Webløsning

1 år

2 år Spar

4 år

6 år

Hjemmeside

Kr. 8.388

Kr. 12.582

Kr. 23.582

Kr. 32.713

Webshop

Kr. 11.789

Kr. 17.684

Kr. 33.010

Kr. 42.441

25%

Spar 30%

Spar 40%

Kundekonvertering

1 år

2 år

4 år

6 år

Basis pakke

Kr. 799 /md

Kr. 599 /md

Kr. 559 /md

Kr. 479 /md

Pro pakke

Kr. 1.399 /md

Kr. 1.049 /md

Kr. 979 /md

Kr. 839 /md

Spar 25%

Spar 30%

Spar 40%

Special udvikling
Antal

Udviklingsklippekort

Pris

10 Klip

Kr. 6.000

20 Klip

Kr. 10.000
Spar kr. 2.000

30 Klip

Kr. 14.500
Spar kr. 3.500

Noter

AWORK SEO (Google optimering)
Antal

SEO

Periode 1 år

Periode 2 år

Periode 4 år

Spar 25%

Spar 30%

Periode 6 år
Spar 40%

4 søgeord

Kr. 1.399 /md

Kr. 1.049 /md

Kr. 979 /md

Kr. 839 /md

Pr. ekstra ord

Kr. 349 /md

Kr. 261 /md

Kr. 244 /md

Kr. 209 /md

8 søgeord

Kr. 2.599 /md

Kr. 1.949 /md

Kr. 1.819 /md

Kr. 1.039 /md

Pr. ekstra ord

Kr. 299 /md

Kr. 224 /md

Kr. 209 /md

Kr. 179 /md

Andet sprog:

Prisen for andet sproget SEO er 25% ekstra af ovenstående priser.

Ved accept af tilbuddet accepteres AWORKs, til enhver tid gældende, vilkår og betingelser, som findes på følgende link: awork.dk/
vilkaarogbetingelser. Accepten gør sig gældende ved underskrift af dette tilbud, accept pr. e-mail eller modtagelse af betaling for faktureret
ydelse. AWORK Webløsning bliver faktureret ved godkendelse af design eller 1 måned efter tilbudsindgåelse. Alle fremviste priser er ekskl. moms.

Dato

AWORK Webbureau
Falkoner Allé 15, 4. Sal,
2000 Frederiksberg
Danmark

Firmanavn

CVR Nr.

Kontaktperson

Kontakt
Email: smb@awork.dk
Web:www.awork.dk
Tel: 88374788

AWORK

Nykredit
Reg.Nr. 5479
Konto Nr.: 1151830
IBAN Nr.:
DK4554790001551830 SWIFT
Kode: NYKBDKKK

