Välkommen till

WeOptimize
Här kommer en introduktion till hur WeOptimize fungerar och vad vi har att
erbjuda dig som är ute efter en framgångsrik hemsida.
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Utveckling av ny hemsida
Digitala närvaro – viktig för din framgång
Vårt främsta mål är att hjälpa dig skapa en hemsida som kan öka din trafik och dina intäkter –
allt till ett ovanligt överkomligt pris. Den digitala närvaron är otroligt viktig för ett företags
framgångar idag eftersom i princip alla potentiella kunder numera befinner sig på internet. Ju
mer du syns - desto större är sannolikheten att kunder hittar till just din verksamhet.

Hos oss på WeOptimize är det enkelt att skapa en egen hemsida eller att förnya en daterad
webbdesign. Vi jobbar effektivt, både när det gäller pris och tid. Nedan kommer en snabb
genomgång i hur processen ser ut när du väljer att bygga en hemsida via oss.

1.Förmedla din vision
•

Berätta för oss hur din vision ser ut. Vad vill du ha för hemsida? Vad vill du sälja?

•

Vilka funktioner vill du ha? Tänk på att användarvänligheten är viktig, både för
kunderna och för sidans SEO.

•

Vad är ditt mål med hemsidan? Vill du öka din trafik eller bara ge ditt varumärke ett
nytt och fräscht utseende?

2. Få en offert
•

Efter att vi diskuterat vilken typ av hemsida du vill ha kommer vi att kontakta våra
webbutvecklare och gå igenom projektet med dem.

•

När de kommit fram till hur mycket projektet kommer att kosta, återkommer vi till dig
med en tydlig offert.

3. Projektet påbörjas
•

Om allt ser bra ut och du tycker att priset är rimligt, påbörjas projektet omedelbart.
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•

Du betalar endast halva kostnaden för hemsidan i förskott och resten när projektet är
klart.

4. Förhandsgranskning av hemsidan
•

Våra webbutvecklare kommer först att skapa en slags förhandsvisning på hur
hemsidan kommer att se ut. Denna kommer vi att skicka till dig omgående.

•

På så sätt kan du snabbt meddela om du gillar konceptet eller om du vill förändra
något redan innan hemsidan börjar byggas.

5. Arbetet sätts igång
•

Efter att du gett klartecken för att du är nöjd med upplägget och designen kommer
våra webbutvecklare att börja bygga din sajt.

•

Ungefär hur lång tid projektet kommer att ta får du information om i förväg.

6. Det färdiga resultatet presenteras
•

Så fort hemsidan är klar kommer vi att skicka inloggningsuppgifter till dig i ett mail så
att du själv kan gå in och inspektera hemsidan.

•

Klicka dig runt, se om något fattas eller inte fungerar som det ska och berätta för oss
vad du tycker.

7. Kostnadsfria ändringar
•

Om du vill ändra något på hemsidan, kanske en funktion eller ett upplägg, får du göra
ändringar helt kostnadsfritt tills dess att du är nöjd.

•

Det är först efter du godkänt sajten och betalat resterande 50 % som du kommer
behöva betala för ändringar, buggar eller liknande.
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8. Hemsidan flyttas över
•

När hemsidan är klar kommer den att flyttas över till ditt webbhotell och till din
domän. Detta sköter våra webbutvecklare, så det är ingenting som du behöver tänka
på.

•

Det finns möjlighet att driva sajten via våra webbutvecklares server. Om du väljer att
göra detta ingår ett års fri support (vilket innebär att du inte behöver betala för buggar
och liknande).

9. Påbörja din resa mot framgång!
•

När din hemsida är installerad är det bara att påbörja din digitala resa mot stora
framgångar!

•

Om du behöver hjälp med innehåll eller SEO-optimering erbjuder vi även hjälp med
detta. Mer information om det hittar du i nästa stycke.
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Hosting & Webbhotell
För att kunna driva en hemsida måste du ha en domän och ett webbhotell. När du har din
hemsida hos den plattform som kallas för webbhotell så kallas detta för hosting. Självklart
hjälper vi även dig med detta. Här kommer en snabb introduktion till hur vi jobbar.

Hitta rätt domän
Om du vill skapa en helt ny hemsida, som till exempel en blogg, en webbshop eller en
företagssida, är det viktigt att du bestämmer ett bra domännamn. Har du redan en domän och
en hemsida som du bara vill uppdatera designen på behöver du inte bry dig om detta stycke.

Domännamnet är helt enkelt namnet på den webbadress som din hemsida ska ha. Ett bra
domännamn kan inte bara göra gott för din SEO, det kan även göra så att kunderna kommer
ihåg just din verksamhet.

Om du behöver hjälp med att hitta en bra domän så kan vi ge dig förslag på hemsidor där du
kan söka efter lämpliga alternativ. Vi kan även erbjuda kostnadsfri rådgivning angående hur
det går till att köpa och äga en domän om du skulle vara i behov av det.

Hur vill du hosta din hemsida?
När du blir kund hos oss får du möjligheten att själv välja om du vill lösa hostingen för
hemsidan på egen hand (det vill säga om du själv vill hitta ett passande webbhotell) eller om
du vill att din hemsida ska hostas på våra webbutvecklares förstklassiga server utomlands.

Valet är helt upp till dig. Nedan kommer en snabb genomgång i hur de olika alternativen
fungerar.
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Hosting på egen hand?
•

Väljer du att hosta hemsidan på egen hand kan vi på WeOtimize tipsa om några
webbhotell som vi rekommenderar. Vi kan även erbjuda vägledning om du skulle vara
i behov av det – självklart kostar detta inget extra.

•

Skulle något krångla på hemsidan är det webbhotellets support som du ska vända dig
till. Våra webbutvecklare har med andra ord inget ansvar och hjälper dig endast med
din webbdesign till dess att du godkänt den. Därefter kommer du att få betala för
eventuella ändringar, buggar och liknande.

Hosting via våra webbutvecklare?
•

Väljer du att driva din hemsida via den server som våra webbutvecklare erbjuder
kommer du få 1 års fri support på engelska. Detta innebär att du får hjälp om det
skulle uppstå buggar eller om det skulle bli fel på servern.

•

Samtliga prisuppgifter gällande hosting via våra webbutvecklare kommer du att få i
din offert efter att du meddelat oss vilken typ av hemsida du är ute efter.

!7

SEO & Innehåll
SEO är viktigt för att din hemsida ska synas på internet. Det är nämligen via SEO som
potentiella kunder kan hitta din hemsida bland tusentals sökresultat på Google. Ju bättre SEO
du har, desto högre upp i sökresultaten kommer du att synas. Och ju mer du syns, desto mer
kommer du att sälja.
Vi som ligger bakom WeOptimize har flera års erfarenhet inom SEO-branschen och vi vet vad
som krävs för att ranka högre och synas mer. Därför hjälper vi dig inte endast med att skapa
en hemsida som speglar ditt varumärke – vi kan även hjälpa dig med allt det som SEO
innebär. Här kommer några exempel på vad vi kan göra för dig inom detta område.

SEO-byråer vi rekommenderar
Om du vill ha professionell hjälp med din SEO på flera olika nivåer rekommenderar vi att du
vänder dig till en så kallad SEO-byrå. Vi kan erbjuda dig våra rekommendationer på duktiga
och effektiva SEO-byråer som alltid gör sitt bästa för att hjälpa dig nå nya framgångar med
din hemsida.

SEO-optimerat innehåll
Skulle det vara så att du endast är ute efter SEO-optimerat innehåll, det vill säga till exempel
texter på din sajt, så kan vi på WeOptimize hjälpa dig. I vårt team ingår duktiga och erfarna
content writers som arbetat med detta i åratal.

Kontakta oss och berätta vilka texter du behöver hjälp med. Kanske behöver du bara några få
”start-texter”? Vi kan nog hitta en lösning som passar både dig och din plånbok.
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Kostnadsfri rådgivning
SEO är en hel vetenskap som kan kännas som en riktig djungel, särskilt om man aldrig hört
talas om fenomenet tidigare. Men du kan vara lugn – vi erbjuder all rådgivning som du kan
tänkas behöva för att komma igång med ditt SEO-arbete så snabbt som möjligt.

Vi kan till exempel tipsa om värdefulla verktyg som kan vara bra att använda sig av i SEOarbetet och, som vi nämnde tidigare, duktiga SEO-byråer som arbetar med detta på en
professionell nivå.

Var inte rädd för att kontakta oss – vi tycker det är roligt att hjälpa andra med samma intresse
som oss. Framförallt uppskattar vi en nära kontakt med våra kunder.

