Prisliste

LA OSS HJELPE DEG MED Å
GJØRE ET GODT INNTRYKK
Webside: dinmarkedsforer.no
E-post addresse: kontakt@dinmarkedsforer.no

SIDE 2

INTRODUKSJON
PAKKER
Introduksjon pakker for klienter

Oppstartkonsultasjon (4990kr + mva)
Få bistand til formulering av kravspesifikasjon, valg nettbutikkløsning.
Strukturert og raskt.

Denne konsultasjonen gjennomgår og undersøker hvilke
problemstillinger som gjelder for deg og ditt online
forretningskonsept.

Konsultasjon og prosjektledelse (1490kr/time + mva)
Vi kan tilby følgende tjenester som forbedringer etter å fullføre
oppstartkonsultasjon:

SEO rådgivning, SEO oppsett, Google Ads optimalisering, Google
Analytics. Google Adwords, Innholdsproduksjon, Web Design, Shopify ,
E-post markedsføring, Webanalyse, Grafisk design, Film og videoproduksjon, B2B markedsføring, Utvikling og - tilpasning av
Wordpress løsninger, themes, plugins o.l

Avhengig av omfang av prosjekt kan antall timer variere, reklame
budsjett og antall timer kommer med pristillegg

SIDE 3

GOOGLE TJENESTER
Google markedsføring tjenester

Teknisk SEO-analyse (14 990kr + mva)
Overveier du å få utført søkemotoroptimalisering eller andre typer SEO
tjenester , men har bruk for en konkret vurdering av behov og de mest
vesentlige innsatsområder? Da bør du i første omgang få foretatt en
innledende teknisk SEO analyse og synlighetsrapport.

Søkeordanalyse (13 350kr + mva)
Med grundig og velfundert søkeordsanalyse kan du både finne frem til de
søkeordene du vil skal genere søkemotortrafikk, og du kan finne ut av hvilke
innhold som vil fungere best i sosiale medier. En god søkeordsanalyse gir
det beste utgangspunkt for de fleste typer innholdsmarkedsføring, og
hjelper deg å få tak i de mest verdifulle kunder via betalt søk.

Google Adwords kampanjeoppsett (13 350kr + mva)
Vi har erfaring med måling, webanalyse og forbedring av webtrafikk, først
gjennom søkemotoroptimalisering og siden med Google Adwords og nå
Google Ads. Alltid med øye for strategisk og taktisk markedskommunikasjon
der brukernes behov for løsninger er i fokus.

SIDE 4

GOOGLE TJENESTER
Google markedsføring tjenester

Adwords kampanjeoptimalisering (14 990kr + mva)
Deres annonser blir målrettet og satt i en større sammenheng der du får mer
igjen for hver krone du bruker på annonser. Samtidig jobber vi målrettet og
langsiktig, hvis du er interessert, med å skape et SEO vennlig nettsted som
generer mer mer relevant organisk trafikk.

Google Min Bedrift (8350kr + mva)
En bedriftsoppføring i Google, med bilder, mange anbefalinger og korrekt
kategorisering, vil bidra til at din bedrift kommer høyere i Google-søk. Det
gjør at du som lokal aktør kan bli synlig for kunden akkurat i det han eller
hun trenger nettopp dine tjenester.

Google Analytics (8350kr + mva)
Google Analytics er et av de aller beste produktene for å overvåke og
analysere hva som skjer på nettsiden din. Øk din kunnskap om hva kundene
dine faktisk er opptatt av ved å følge med på hvordan de navigerer seg
rundt på nettsiden din.

Google Display Nettverk (1490kr/time + mva)
Google Display Network lar deg annonsere mot de som er interessert i dine
produkter eller tjenester. Annonsene kan være i form av tekst, banner eller
video på nettsteder du forventer å treffe målgruppen din. Du vil hele tiden
holdes oppdatert på budsjett og resultater underveis.

Avhengig av omfang av prosjekt kan antall timer variere, reklame
budsjett og antall timer kommer med pristillegg

SIDE 5

WEB UTVIKLING TJENESTER
Web utvikling tjenester

Startpakke (9990kr + mva)
Oppsett av Wordpress nettside inkl. 5 sider med innhold
1 valgfri domene
1 bedrift e-postaddresse
Mobil optimalisert webside
SSL Sertifisert

API Integrasjon av applikasjoner som Klarna, Vipps osv. kommer i tillegg og
pris kan diskuteres ved interesse.

E-Commerce (16 650kr + mva)
Shopify nettbutikk oppsett inkl. 5 sider
1 valgfri domene
1 bedrift e-postaddresse
Mobil optimalisert nettbutikk
SSL sertifisert
Legge til 10 produkter (ved flere produkter, kontakt oss for tilbud)
Integrert betalingsmetode (Vipps eller Klarna). Transaksjonsgebyr kommer
i tillegg til vår engangspris. Vipps har cirka 2,75 % transaksjonsgebyr og
Klarna har 2,59% + 3,50 NOK)

Egendefinerte projsekter kan diskuteres og settes opp etter
deres behov.

SIDE 6

FACEBOOK TJENESTER
Facebook tjenester
Facebook Bedriftside (3350kr + mva)
Kommer inkludert med valgfri Facebook pakke
Hvorfor velge oss for oppretting av bedriftsside?
Våre medarbeidere er spesialister innenfor Facebook markedsføring
Våre medarbeidere skal sette opp din Facebook side med grafikk design
og innhold
Vi ønsker at våre kunder skal lykkes på Facebook og gir deg derfor
kunnskapen du trenger for å kune klare dette
Vi hjelper deg med å drive målrettet markedsføring på Facebook

Handling (9990kr + mva)
Denne annonsepakken har en kort eksponeringsperiode og oppfordrer
målgruppen din til å gjøre en bestemt handling. Det kan for eksempel være
kjøp i nettbutikk, nedlasting av filer, like Facebooksiden din osv.

Pakken inneholder følgende:
Opptil en måneds eksponering
3-5 annonse oppsett
Kostnad per klikk (CPC)
Taggede lenker (URL builder)
Facebook-piksel på alle annonser
Instagram annonsering
Rapport etter endt periode

Avhengig av omfang av prosjekt kan antall timer variere, reklame
budsjett og antall timer kommer med pristillegg

SIDE 7

FACEBOOK TJENESTER
Facebook tjenester

Engasjement (21 650kr + mva)
Dette er annonsepakken for deg som ønsker å skape mer engasjement på
Facebooksiden din ved å dele innhold som gir følgerne dine verdi. Vi
planlegger 12 poster som skal promoteres fra 1-3måneder.
Pakken inneholder følgende:
12 planlagte innlegg
Kostnad per klikk/Kostnad per tusende visning (CPC/CPM)
Taggede lenger(URL builder)
Facebook-piksel på alle annonser
1-3 måneder eksponering
Kampanje- og publiseringsplan

Avhengig av omfang av prosjekt kan

Instagram annonsering

antall timer variere, reklame budsjett

Rapport etter endt periode

og antall timer kommer med pristillegg

Merkevarebyggende (36 650kr + mva)
Denne annonsepakken har en lang eksponeringstid, over 6 måneder, nettopp
for å være merkevarebyggende og skape bevissthet rundt din bedrift eller
dine produkter/tjenester.
Pakken inneholder følgende:
24 annonser

Avhengig av omfang av prosjekt

Kostnad per tusende visning (CPM)

kan antall timer variere, reklame

Taggede lenger(URL builder)

budsjett og antall timer kommer

Facebook-piksel på alle annonser

med pristillegg

Månedlige statusmøter og rapportering
Instagram markedsføring
Årsrapport

SIDE 8

GRAFISK DESIGN TJENESTER
Grafisk design tjenester

Starter (6650kr + mva)
5 unike logoforslag
Logoguide
Design av visittkort (printing og frakt av visittkort kommer i tillegg, avhengig
av antall)
Facebook logo
Instagram logo
Brosjyre (printing og frakt av brosjyre kommer i tillegg, avhengig av antall)

E-POST MARKEDSFØRING TJENESTER
E-post markedsføring tjenester
Mailchimp markedsføring (9990 + mva)
Vi legger inn e-postlister,
VI tilrettelegger maler som står i stil med din bedrifts profil
Vi tilrettelegger din konto slik at den er klar til bruk
Vi oppretter 3 e-post kampanjer i valgfritt mal

Egendefinerte projsekter kan diskuteres og settes opp etter
deres behov.

SIDE 9

INNHOLD TJENESTER
Innhold tjenester

Innholdsproduksjon (6650kr + mva)
Vi kan skrive engasjerende innhold for deres bedrift for sosiale medier,
webside, e-post markedsføring, blogg og lignede. (opptil 1000 ord)

Egendefinerte projsekter kan diskuteres og settes opp etter
deres behov.

JURIDISKE TJENESTER
Juridiske tjenester

Brukervilkår (16 650kr + mva)
Vår advokatfullmektig skal skrive brukervilkår for deres bedrift etter deres
spesifikasjoner

Personvern vilkår (GDPR) (14 990kr + mva)
Vår advokatfullmektig skal skrive Personvern vilkår for deres bedrift etter
GDPR krav og deres spesifikasjoner

Egendefinerte projsekter kan diskuteres og settes opp etter
deres behov.

SIDE 10

Vi er din markedsfører!
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