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Specialerbjudanden för Nyföretagarcentersyds kunder i samarbete 
med Action Marketing.  
 
1. Vi kan erbjuda dig en enkel säljande mobilanpassad hemsida 
som är snabb och säker till kampanjpris 2995:-. Ord.pris 4495:-.  

 
• Startsida + 3 undersidor. 
• Responsivt WordPress tema. Fungerar lika bra på olika skärmstorlekar.	
• Kontaktformulär, delnings och sociala medier knappar för att skapa dialog med 

era besökare.	
 
 

 
	

2. En lite mer avancerad mobilanpassad hemsida som är snabb och 
säker och sökbar på Google till kampanjpris 4495:-. Ord. pris 6995:- 
 

• Enkel säljande hemsida 1+ ≤ 5 undersidor. 
• Mobilanpassad design och innehåll. Ni väljer ert WP tema. 
• Startsida/Blogg med era fokusområden och sidfot med företagsinfo 
• Kontaktformulär, delnings och sociala medier knappar 
• Yoast SEO Sökoptimering av varje enskild sida 
• Installation av tillägg som Yoast SEO, WP Super Cache, Jet Pack, Aksimet 

m.fl 
 

3. Support & uppdateringar hjälper dig när du behöver en hemsida som alltid är 
aktuell 
 

Support & Uppdateringar av hemsida är för dig som företagare och känner igen 
problemet med att ha en väl fungerande hemsida men inte tiden och kanske 
kunskapen att göra ändringar, publicera nya texter, bilder och vara update med all ny 
webbteknik som du kan använda för att få fler kunder till din affärsverksamhet. Läs 
mer här http://www.actionmarketing.se/support-uppdateringar-av-hemsida/ 
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4. Boka ett av våra månadsabonnemang och kom i gång med 
annonsering på Google AdWords eller Facebook 
 
 

 
 
 

För att optimera er annonsinvestering på Google AdWords och Facebook krävs det 
kontinuerligt underhåll och analys. Därför erbjuder vi företag våra populära 
månadsabonnemang. Vilket paket passar er bäst? 

• Vi skapar ert annonskonto och gör samtliga kampanj inställningar 
• Vi tar fram era kampanjmål och val av nätverk 
• Vi skapar 1 annonskampanj 
• Vi identifierar ≤ 15 sökord 
• VI justerar och optimerar löpande era sökord och bud 
• Ni får en skriftlig rapport och analys per månad 
•  

Avtalstid 3 mån. 1 mån. uppsägning. 
 

 
Kampanjpris för Nyföretgarcentersyds kunder i samarbete med Action 
Marketing. 1995:-/mån. Ord.pris 2995:-/mån.  
 

http://www.actionmarketing.se/annonsera-pa-google-adwords/ 
 

http://www.actionmarketing.se/annonser-i-sociala-medier/ 
 
 
För mer info om våra unika erbjudanden var vänlig kontakta Anders 
Lundstedt på 0709 248573 eller mejla info@actionmarketing.se 


