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Webdesign 2022 
 

Hos mig ser du den færdige hjemmeside, før du beslutter, om du vil købe den. Vælger du at sige ja, så sender jeg en 

faktura. Når fakturaen er betalt, så overfører jeg hjemmesiden til din hostingudbyder og udgiver den. Efter betaling 

er hjemmesiden 100% din. 

Design 

✓ Virksomhedsidentitet 

Jeg laver et professionelt design, der matcher din virksomheds identitet og selvfølgelig dine ønsker. 

✓ WordPress, Hello og Elementor 

Jeg laver din hjemmeside i systemet WordPress, som ubestridt er det mest brugte hjemmesidesystem.  

Til selve designet benytter jeg et tema, der hedder Hello og et design værktøj, der hedder Elementor. 

✓ Responsiv 

Jeg laver en PC-, tablet- og mobilversion af din hjemmeside, så den vises korrekt på alle enheder. 

 

Indhold 

✓ Tekst til nettet 

Online læser vi anderledes. Jeg skriver korte og præcise tekster, der passer til de besøgendes onlineadfærd. 

✓ Identitet 

Jeg tager udgangspunkt i, at indholdet på din hjemmeside matcher din virksomhedsidentitet. 

✓ AIDA 

Jeg opbygger indholdet på dine websider efter AIDA metoden.  

AIDA metoden bruges til at opbygge indhold, så det kan skabe flere kundehenvendelser.  

✓ Billeder 

Hvis du ønsker det, så hjælper jeg gerne med at finde og købe billeder til din hjemmeside. 
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Funktioner 

✓ Formular 

Hvis du ønsker det, så opsætter jeg gerne en kontaktformular på din hjemmeside.  

 Jeg kan opsætte GDPR tjekboks på kontaktformularen. 

Jeg linker kontaktformularen til jeres privatlivspolitik. 

 Jeg reducerer spam sendt via kontaktformularen. 

Jeg laver tiltag, der væsentligt reducerer spam sendt via din kontaktformular. 

 Jeg kan opsætte SMTP for dig. 

I visse tilfælde kan der være problemer med at sende mails via kontaktformularer. For at gøre det 

mere pålideligt så kan jeg opsætte det, der hedder SMTP, så du ikke misser vigtige henvendelser.  

✓ Google kort 

Hvis du ønsker det, så kan jeg opsætte et Google kort, som viser din virksomheds lokation. 

✓ Google Search Console 

Hvis du ønsker det, så kan jeg opsætte Google Search Console, så du kan se, hvor ofte du bliver vist i Googles 

søgemaskine, på hvilke søgeord og hvilken gennemsnitlig placering du har, samt hvor mange der klikker ind 

på din hjemmeside. 

✓ Cookiebanner 

Alle danske hjemmesider er omfattet af cookiereglerne. Alle hjemmesider benytter cookies i en eller anden 

grad. Visse cookies kræver samtykke af de besøgende via et cookiebanner. Jeg opsætter et cookiebanner på 

din hjemmeside. Der kan forekomme løbende licensudgifter til ekstern leverandør i særlige tilfælde.  

 

Domæne og hostingudbyder 

✓ Domæne 

Har du ikke et domæne til din hjemmeside, så hjælper jeg gerne med at finde og købe et. 

✓ Hostingudbyder 

Har du endnu ikke købt og tilknyttet webhosting til dit domæne, så hjælper jeg gerne med at finde en 

hostingudbyder, så du har et sted, hvor din hjemmeside ”kan bo”.  
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Følgende er IKKE inkluderet i webdesign 

 Markedsføring som f.eks. søgemaskineoptimering (SEO) og online annoncering. 

 Månedlig webadministration. 

 Opsætning/administration af mailserver/mailsystemer. 

 Programmering. 

 Udgifter til webhosting. 

 Udgifter til domæne. 

 Udgifter til betaling af evt. licenser. 

 Udgifter til betaling af evt. billeder. 

 Udgifter til betaling af evt. tredjepart. 

 

Ønsker du ikke at administrere og vedligeholde din hjemmeside? 

• Jeg kan tilbyde webadministration.  

Med webadministration behøver du aldrig at købe en ny hjemmeside igen. Jeg tager mig af alt 

mht. din hjemmeside, så du slipper for besværet og kan koncentrere dig om dine kunders 

regnskab. 

 

Ønsker du at vide mere om webadministration?  

Kontakt mig på tlf. 60 59 58 90 eller miki@cmkt.dk 
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