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Vå rå olikå mediåtjå nster 
 

 
 

 

Webbpåket 1 

 

Enkel webbsida med material kunden redan har.  

Innehåller: 

 1 Välkomstsida och två undersidor.  

Med en sida menas en normalt lång sida på webben. Vilket är ungefär i dimension av en A4, alltså 

kunden scrollar ner en bit, men inte speciellt långt. Två undersidor, betyder i korthet två avdelningar 

till. Till exempel som vi har i menyn på HälsoPorten: ”Kroppsbehandling”, ”Rumsuthyrning”, 

”Samtal”, etc.  Längden på dessa är var och en i dimension av ungefär max 1 A4.  

 

2. Installation av SLL för säker webbplats.  

SLL är viktigt idag. En webbplats utan SLL ger besökare en varning: ”Ej säker webbplats”. Det kan 

skrämma bort eventuella kunder.  Att installera SLL är ganska krångligt, men om kunden vill göra 
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detta själv går det också bra.  

 

3. Installation av Wordpress.  

En enkel mall som kunden senare kan uppdatera själv. 

 

4. Introduktion i hur man uppdaterar webbsidan.  

För kund utan kunskaper. 

 

Detta paket förutsätter att kunden själv har färdiga redigerade fotografier och texter som ska 

publiceras på webbsidan. Förutsättning, kunden köper domänplats på Loopia.se.  Detta är vårt 

enklaste paket.  

9.500 + moms 

 

Webbpåket 2 

 

Mer anpassad webbsida 

Innehåller:  

1. Välkomstsida och upp till fem undersidor.  

Med en sida menas en normalt lång sida på webben. Vilket är ungefär i dimension av en A4, alltså 

kunden scrollar ner en bit, men inte speciellt långt. Två undersidor, betyder i korthet två avdelningar 

till. Till exempel som vi har flera i menyn på HälsoPorten: ”Kroppsbehandling”, ”Rumsuthyrning”, 

”Samtal”, etc.  Längden på dessa är var och en i dimension av ungefär max 1 A4. 

 

2. Installation av SLL för säker webbplats.  

SLL är viktigt idag. En webbplats utan SLL ger besökare en varning: ”Ej säker webbplats”, vilket kan 

skrämma bort många eventuella kunder.  Att installera SLL är ganska krångligt, men om kunden vill 

göra detta själv går det också bra. 

 

3. Installation av Wordpress.  

En enkel mall som kunden senare kan uppdatera själv.. 

 

4. Introduktion i hur man uppdaterar webbsidan.  

För kund utan kunskaper. 

 

Detta paket förutsätter att kunden själv har färdiga redigerade fotografier och texter som ska 

publiceras på webbsidan. Förutsättning, kunden köper domänplats på Loopia.se.  8500 kr plus moms 

 

40 tim: 19.000 + moms  
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Web-och fotopåket 1 

 

1 Välkomstsida och två undersidor.  

Med en sida menas en normalt lång sida på webben. Vilket är ungefär i dimension av en A4, alltså 

kunden scrollar ner en bit, men inte speciellt långt. Två undersidor, betyder i korthet två avdelningar 

till. Till exempel som vi har flera i menyn på HälsoPorten: ”Kroppsbehandling”, ”Rumsuthyrning”, 

”Samtal”, etc. Längden på dessa är var och en i dimension av ungefär max 1 A4.  

 

2. Installation av SLL för säker webbplats.  

SLL är viktigt idag. En webbplats utan SLL ger besökare en varning: ”Ej säker webbplats”. Det kan 

skrämma bort eventuella kunder.  Att installera SLL är ganska krångligt, men om kunden vill göra 

detta själv går det också bra. 

 

3. Installation av Wordpress.  

En enkel mall som kunden senare kan uppdatera själv. 

 

4. Introduktion i hur man uppdaterar webbsidan.  

För kund utan kunskaper. 

 

5. Fotografering.  

Porträtt på en till tre medarbetare och ett par miljöbilder, exempelvis interiör klinik, terapeut i 

arbete.  Detta arbete sker på kundens plats. 

 

Förutsättning, kunden köper domänplats på Loopia.se.   

Detta är vårt enklaste paket kombinationspaket. 

 

Pris: 15 000 kr plus moms 

 

 

Web- och fotopåket 2 

 

Mer anpassad webbsida 

Innehåller:  

1. Välkomstsida och upp till fem undersidor.  

Med en sida menas en normalt lång sida på webben. Vilket är ungefär i dimension av en A4, alltså 

kunden scrollar ner en bit, men inte speciellt långt. Två undersidor, betyder i korthet två avdelningar 

till. Till exempel som vi har flera i menyn på HälsoPorten: ”Kroppsbehandling”, ”Rumsuthyrning”, 

”Samtal”, etc.  Längden på dessa är var och en i dimension ungefär max 1 A4.  

 

2. Installation av SLL för säker webbplats.  

SLL är viktigt idag. En webbplats utan SLL ger besökare en varning: ”Ej säker webbplats”. Det kan 
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skrämma bort eventuella kunder.  Att installera SLL är ganska krångligt, men om kunden vill göra 

detta själv går det också bra. 

 

3. Installation av Wordpress.  

En enkel mall som kunden senare kan uppdatera själv. 

 

4. Introduktion i hur man uppdaterar webbsidan.  

För kund utan kunskaper. 

 

5. Fotografering.  

Porträtt på upp till fem medarbetare och upp till femton miljöbilder, exempelvis interiör klinik, 

terapeut i arbete.  Detta arbete sker på kundens plats. 

 

Pris: 30 000 kr 

 

 

Uppdåteringspåket  
 

Om kunden vill att vi uppdaterar sidan med nytt material och tar bort inaktuellt  btillkommer en 

kostnad beroende på hur ofta uppdatering ska ske.  Uppdateringen ska vara enkel. Till exempel: 

lägga till eller ta bort text, lägga till eller ta bort fotografi.  

 

Pris: 

1 gång i månaden, 500 kr extra  

 

2-4 gånger i månaden, 1200 kr/månaden 

 

 

Textproduktion 

 

Redigering, produktion av texter: 

Beroende på text men från 1000 kr och uppåt. 

 

Den som utför alla våra mediatjänster är vår kommunikatör och webbredaktör Jane Morén. Hon är 

en erfaren fotograf, journalist, författare och webbredaktör. 

 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller är intresserad av något av detta. 

info@sabinerosen.se 
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