Overblik over webshop startpakker, søgeoptimering & adwords
Webshop

Søgeoptimering

ADWORDS

Startpakke til shop

Kom igang med SEO

Kom igang med AdWords

Få den rigtige start på din markedsføring. Dine varer og budskaber skal
kunne findes af de mange søgende kunder og brugere.

Brug AdWords når du vil købe dig til en topplacering og styr din indsats
med fornuft og opmærksomhed.

• Vi vurderer din hjemmeside og vi udarbejder en søge- og konkurrentanalyse
• Vi udarbejder et grunddokument, der beskriver optimeringen på forsiden og
på hovedmenupunkterne - den skal du arbejde videre med
• Forslag til optimering på søgeord, linksopbygning
Pris:
og teksterne i søgeresultatet - en guide.
7.995
• indeksering i Google og undervisning i at anvende
webmasterværktøjerne i Google.
• Teknisk gennemgang af shoppen og SEO.

• Vi bygger videre på din søge- og konkurrentanalyse og tilføjer de
AdWords vi anbefaler til forsiden og hovedmenupunkterne
• Vi opsætter din AdWords konto og deler adgangen med dig
Pris:
• Vi aftaler budgetter og mål vi skal justere efter.
4.995

Pris:
Vi har sammensat tre designskabeloner du kan vælge imellem
7.995
aparte kan levere en færdig skabelonløsning indenfor få dage.
Valgfrit farvetema, logo og topbillede
Skabeloner for: Forside, Nyheder på forside, Nyheds- og
tilbudslister, Vareliste, Varekort, Kurv og Vis kurv, Betalings- Normalpris 8.995,processen, step 1-4, Standard handelsbetingelser, Kontakt side
Gennemgang af systemet over telefonen (1 time).

Design til mobile enheder
Du ønsker et standard design, der passer
til mobile enheder.

Pris:
2.995

Pris:
9.495

Samlet kampagnepakke - shop og mobil

Vær gennemført professionel i din søgeoptimering og tag et skridt dybere
ned i dybden af din webside.

Du har ikke et design og du ønsker vi udarbejder et design og logo til dig.
Du vælger en standardskabelon, som vi udvikler design og funktionalitet til
• Opstartsmøde, hvor vi finder fælles forståelse og laver tidsplan
• Gennemgang af design, forventninger og markedsplacering
• Vi udarbejder et designforslag, med de vigtigste visninger i din shop
og vi gennemgår om designet passer til dig og din forretning
• Vi justerer designet efter dine ønsker og du godkender designet
• Vi sætter systemet op og indarbejder dit design på alle sider
Pris:
• Vi sender shoppen i korrektur hos dig
15.995
• Vi mødes til en gennemgang af korrekturen og kursus
• Vi afleverer en færdig løsning, inklusiv dine ønsker til justering
• 14 dages efterfølgende telefonisk support.

Unik Shop
Du har helt særlige ønsker og passer ikke ind i en standardskabelon. Du
ønsker et design og funktioner, der er ekstraordinært.
Du vælger en avanceret designpakke og vi gennemfører en design- og
funktionsproces med dig, hvor du er med hele vejen.
• Opstartsmøde, hvor vi finder fælles forståelse og laver tidsplan
• Grundig gennemgang af dine ønsker, hvad du vil opnå, hvorfor du har
særlige ønsker og vi udfordrer din forretningsmodel - holder det
• Vi beskriver opgaven og funktionerne vi skal designe efter
• Vi udarbejder et designforslag med de vigtigste visninger og vi diskuterer
og beslutter os for om designet og funktionerne passer til din forretning
• Vi justerer designet efter dine ønsker og får dem godkendt
• Vi sætter systemet op og indarbejder dit design på alle siderne
• Vi sender shoppen i korrektur hos dig
Pris:
• Vi mødes til en gennemgang af korrekturen og kursus
27.995
• Vi afleverer en færdig løsning inklusiv dine ønsker til justering
• 14 dages efterfølgende telefonisk support.
Læs mere på aparteshop.dk

Luksuspakken med AdWords
Luksuspakken med SEO

Standard Shop med designudvikling

Kr. 4.995, hvis det er en selvstændig opgave
uden søgeoptimering.

• Vi vurderer din hjemmeside og vi udarbejder en søge- og konkurrentanalyse
• Vi udarbejder et grunddokument der beskriver optimeringen på forsiden,
hovedmenupunkterne og på niveau 2
• Vi udarbejder forslag til optimering på søgeord, linksopbygning og teksterne i søgeresultatet til hver enkelt side
Pris:
• Vi indekserer i Google
14.995
• Vi anvender webmasterværktøjerne i Google og vi retter
de fejl og mangler, der er åbenlyse samt kommer med
anbefalinger, hvis der er grundlæggende fejl.

Ultimativ pakke med SEO
Du har helt særlige søgebehov og konkurrencen er hård. Du har mange
varer og budskaber i niveau 3 og det er her du kan målrette og ligge godt i
søgemaskinerne.
• Vi vurderer din hjemmeside og udarbejder en søge- og konkurrentanalyse
samt opbygger relevante links
• Vi udarbejder et grunddokument, der beskriver optimeringen på forsiden,
hovedmenupunkterne og på niveau 2 og 3 (det bliver til mange sider og vi
er på produktniveau)
• Vi udarbejder forslag til optimering på søgeord, linksopbygning og
teksterne i søgeresultatet til hver enkelt side
• Vi indlægger sporingskoder og mål for konverteringer
Pris:
• Vi indekserer i Google
23.995
• Vi anvender webmasterværktøjerne i Google og vi retter
de fejl og mangler, der er åbenlyse samt kommer med
anbefalinger, hvis der er grundlæggende fejl.
Løbende vedligeholdelse uanset
valg af pakke 550 pr. time.

Den professionelle løsning til din styring af annoncering,
forretningsmål, konverteringer og statistik.
• Vi bygger videre på din søge- og konkurrentanalyse og tilføjer
de AdWords vi anbefaler til forsiden og hovedmenupunkterne
• Vi opsætter din AdWords konto og deler adgangen med dig
• Vi aftaler budgetter og mål vi skal sætte op efter
• Vi opsætter Google Analytics og aftaler de rapporter vi ønsker
• Vi opsætter dine forretningsmål og sætter konverteringer
på, så vi kan styre dit budget optimalt

Pris:
8.995

Kr. 7.995, hvis det er en selvstændig opgave
uden søgeoptimering.

Analytics pakken
Du skal styre din indsats og samle viden om dine
kunder - det gør du med Google Analytics

Pris:
4.995

• Vi opsætter Google Analytics og de rapporter du ønsker.

Tilkøb du med fordel kan bruge
Gennemgå dine tekster ......................................................................... kr. 650,Skrive dine tekster .................................................................................. kr. 750,Lægge tekster ind i dit system og afstemme med Google.......... kr. 550,Løbende vedligeholdelse på månedsbasis ...................................... kr. 550,Sparringspartner i din forretningsudvikling
(rapport, indstillinger, møder) .......................................................... efter aftale
Klippekort med 10 timer .................................................................... kr. 4.995,Klippekort med 20 timer .................................................................... kr. 9.400,Løbende vedligeholdelse uanset
valg af pakke 550 pr. time.

Læs mere på aparteseo.dk
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