
Som lokal butik i Hirtshals er det vigtigt at hoppe med på toget inden det
er for sent. Konkurrerende butikker i vores nabobyer er allerede med på
bølgen, hvor mere og mere salg bliver flyttet over på webshops.
En investering i en webshop - og dermed mersalg- kan være med til, at holde liv i det lokale handelsliv.
Covid-19 har medført restriktioner og nedlukninger landet over, og hos os kan vi ikke se bort fra, at der er
rigtig mange mennesker som normalt ikke ville handle på en webshop, men som nu har fået øjnene op for,
hvor nemt nethandel kan være, - simpelthen fordi at der ikke har været andre muligheder

En webshop er en forholdsvis lille investering, som kan vise sig at
være en rigtig god forretning hvis den er opsat og lavet korrekt.
En webshop er også et godt redskab at bruge sammen med livevisning og salg på sociale medier. Mange
butikker bruger sociale medier til at vise varer frem, hvor især Facebook og Instagram er gode til dette
formål. Hvis man som butik vil sælge et produkt på en livevisning eller showvideo på henholdsvis Facebook
eller Instagram, så kan man med fordel lægge et link op sammen med videoen eller under livevisning, hvor
kunden så har direkte adgang til produktet på webshoppen. En anden fordel er lagerstyring, hvor man som
butik har mulighed for at opload alle størrelser og farver på butikkens webshop, dette kan være svært at vise
i en livevisning.
Med en webshop åbnes unikke muligheder for at markedsføre sin butik og webshop på bedste vis. Med en
korrekt SEO opdateret side, får din webshop en god placering på Google. Ligeledes kan der tilkøbes
annoncer på Google Ads med målrettet salg af sine produkter.

Med en webshop
Er din butik altid åben
Den arbejder for dig 24/7


   
   

Går du aldrig glip af et salg
Kan du tilbyde Click & Collect
Bliver du mere konkurrencedygtig

PRISER FRA

9998,-

Læs mere på næste side

NEMT OVERBLIK

Hos Mediehuset Hirtshals er der ingen skjulte gebyrer,
abonnementer eller ekstra regninger. Vi garanterer
gennemsigtighed så du ved, hvad du skal betale og hvad du
får for dine penge, når din virksomhed bestiller en webshop
hos os. Når webshoppen er købt og betalt for det aftalte
beløb, så er siden din.

DET FÅR DU SOM KUNDE HOS OS:

1

Markedsføring af din webshop via siden Click & Collect Hirtshals på Google og på sociale medier.
En webshop lavet som en unik shop til din virksomhed, og samtidig er en del af Click and Collect

2

3

Hirtshals med dertil hørende fælles markedsføring af din webshop. Det er muligt at opgradere din
webshop, så den er SEO opdateret til Google til lige netop dit behov.
En webshop lavet i et system som gør det nemt for dig at vedligeholde og opload dine produkter.
Ønsker du ikke selv at vedligeholde din webshop, så er der altid mulighed for, at tilkøbe
vedligehold og opdatering af webshoppen.

4

En webshop der er Udviklet i WordPress og med tilpasset design til din virksomhed.

5

En webshop der er optimeret til både mobil og tablet.

6

En webshop lavet med opsætning og integration af betalingsløsning fra Bambora

7

Mulighed for automatisk bogføring i dit regnskabsprogram.

8

Mulighed for at tilføje automatisk mailsystem.

(andre betalingsløsninger kan også opsættes)

Vi tilbyder også produktfotografering i vores studie,
hvor vi har alt udstyr og viden til at lave indbydende
og slagsbare produktbilleder.



*Alle priser er plus moms

I PAKKEN »
• Design og udførsel af din webshop inkl. 10 produkter 9998,• Mulighed for at købe din webshop på abonnement 798,- pr. md. i 24 mdr. inkl.
sikkerhedsbackup, support og opdatering af 2 produkter pr. md
• Indløsningsaftale (betales direkte til Bambora) 149,- pr. md. 0,25 dkk/betaling.
• oprettelse 398,- derefter ca. 250,- pr. år (betales direkte til domæneudbyder)
• Dk Hostmaster 60,- pr. år
• HTTPS/SSL Certifikat til webshoppen. 498,- pr. år. (betales via domæneudbyderen)

TILKØB »

• Vedligehold og opdatering af produkter (10 stk. pr. md.) samt webshop 798,- pr.
md.
• Køb af produktoprettelse 110,- pr. oprettelse på webshop.
• Nyhedsbrev modul 1500,• Grafisk hjælp til logo og billede redigering 450,- pr. time.
• Sikkerhed og backup af webshop 198,- pr. md.
• Google ADS annoncering, opstart og oprettelse 998,• SEO opdatering af webshoppen 1498,-

DOMÆNE
Køb af domæne 398,Derefter en årlig betaling på ca. 250,- pr. år

BETALINGSLØSNING
Bambora betalings- og indløsningsaftale.
Pro+ inkl. indløsningsaftale månedligt gebyr 149,(250 betalinger/md GRATIS, betalinger derefter 0.25
DKK/betaling)

FRAGTLØSNING

Fra Shipomondo
Click & Collect salg på sociale medier. Lad
kunden vælge Click & Collect og afhent i butik.

SKAL DU VÆRE MED?
Det starter her

Spørgsmål, du kan stille dig selv, når du skal definere
kravene til din fremtidige webshop:
1. Er der nogle særlige funktioner på din webshop, som du bare må have med?
2. Har du allerede en grafisk linje, eller skal logo, farver og grafisk udtryk udvikles i forbindelse med
design af webshoppen?
3. Hvilken betalingsmuligheder ønsker du? Dankort, kreditkort, MobilePay, faktura?
4. Hvilke integrationer er must have, fordi de gør din hverdag nemmere. Jo flere manuelle processer,
du kan automatisere, des mere tid kan du bruge på din kerneforretning.
(Et godt eksempel er, at du kan spare meget tid med en integration, der automatisk overfører dit salg
til e-conomics eller Dinero)
5. Har du en eksisterende webshop, hvor produkterne skal overføres til det nye design?
(Det er vigtigt at få afklaret, om denne opgave kan løses via import af fx en CSV-fil, så du slipper for
manuelt at indtaste et hav af eksisterende produkter i den nye shop)
6. Er billeder og indhold klar, eller bliver det først lavet sideløbende med at shoppen sættes op?
7. Skal du have en blog integreret på din webshop?
8. Hvilket e-mailmarketingsystem skal der evt. integreres med?
9. Har du særlige ønsker til webshoppens SEO-plugin?
10.Hvilken fragtløsning vil du benytte?

