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Månedlig drift

Oprettelse

Antal sider

En responsiv skabelon 
med din grafik

Du vælger en af vores design-
skabeloner, som tilpasses i header, 
farver og typografi, så hjemme-
siden bliver din. Siden er 100% 
responsiv og brugervenlig på både 
smartphone, tablet og PC.

Gode forudsætninger for
høje placeringer i Google

Systemet giver dig mulighed for 
selv at lave basis-seo og dermed 
komme højere op i Googles resultat- 
visning. Du modtager en trykt 
guide, som hjælper dig i gang med 
den gode seo og generel redigering.

Nordens største 
cms-system 

Hjemmesiden er bygget op i nordens 
største cms-system fra Dynamic- 
web. Du får dit eget login og kan 
redigere tekster, billeder, links med 
mere. Og systemet opdateres 
automatisk og ganske gratis.

30 dages gratis
support efter lancering

Hos os bliver du ikke et nummer 
i køen og må vente flere dage på 
support. Vi er klar ved telefonen 
alle hverdage 8-16. Og din mail- 
opsætning hjælper vi selvfølgelig 
også med.

hjemmeside
100% RESPONSIV

http://degngrafisk.dk/web/Webdesign/Designskabeloner.aspx


Skårupvej 28, Ravnkilde       9610 Nørager       tlf. 96 72 70 80       degngrafisk.dk

Skabelon hjemmeside

Skabelontilpasning, personlig header, farvevalg + valg af typografi •

Tilkobling af Google Analytics •

Re-delegering / bestilling af dk-domænenavn / dns  (1 stk. inkl.) •

Mailopsætning (support) 3 stk. pop3 inkl. •

Metadata på forsiden (titel + beskrivelse) •

Telefonsupport, 30 dage efter modtagelse af login •

Favoritikoner x 5 •

Responsivt website UDEN indhold 5.900 kr.
Oplægning af indhold på hjemmeside1 •

Komplet responsivt website MED indhold 8.900 kr.

Tilvalg:
Metadata pr. side (titel + beskrivelse) 140 kr.

Tekstforfatning pr. side2 825 kr.

Pop-up 1.950 kr.

Oplægning af indhold pr. side 140 kr.

Design og programmering af dynamisk header (3 skift) 650 kr.

Oprettelse eller re-delegering af ekstra dk-domæne 200 kr.

Undervisning, pr. time 650 kr.

Formular, design + opsætning (ekskl. drift, 100 kr./md) 1.100 kr.

Extra/intranet (ekskl. drift, 200 kr./md) 650 kr.

Websites (ekskl. drift, 200 kr./md) 650 kr.

•	 En	responsiv	hjemmesideskabelon	med	din	grafik
• Nordens største cms-system
• Gode forudsætninger for høje placeringer i Google
• 30 dages fri support efter modtagelse af login
• Mulighed for tilkobling af webshop
• Automatiske systemopdateringer

Det får du

1  Indhold leveres til os digitalt og klar til oplægning på hjemmeside. Det lægges op 1 gang samlet. Efterfølgende rettelser og tilføjelser er ikke inkl.
2 Baseres på råtekst eller stikord fra kunden

Alle priser er ex moms og gældende fra juni 2016. Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.
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