
 �
 �  En hjemmeside som tilpasser sig både enheden og browseren, den besøges 
 �    fra. Det gælder alle nye: PC’er, Mac, tablets og smartphones
 �  En søgemaskinevenlig side, som lever op til alle Googles retningslinjer.  
   Vi giver dig de bedste forudsætninger for at blive fundet på 

 Valg mellem 5 design skabeloner og få op til 3 opstillings ændringer gratis

 �  
Backup af hele siden hver uge (og SPAM beskyttelse)

 �  
En hjemmeside, hvor du let selv kan ændre og vedligeholde indholdet 

 
Bare rolig - vi tager os af alt det tekniske arbejde, så du kan
 �bruge tiden på det du er god til!
 �  
 �Med i prisen er også en hurtig gennemgang til SEO og Wordpress. 
Vi giver også mulighed for let at skalere op til en webshop, ret billigt! 

Med en simpel responsive hjemmeside  
fra SurfSmart får du...

Hos SurfSmart koster god og ærlig service altid 0 kr. (ja 0 kr!)

Priserne er angivet som engangsbetaling excl. moms.  
Vi giver desuden mulighed for at dele betalingen op i afdrag, så fremt dette ønskes. 

Adresse på Sevelvej 3, 7830 Vinderup - SurfSmart ApS CVR nummer 34721548 
Ring på 61 334 335 Skriv til kontakt@SurfSmart.nu Se vores hjemmeside www.SurfSmart.dk 

Derefter koster det 
50,- hver måned 

for webhosting 

7.500,- 
excl. moms
Før pris: 8.900 excl. moms

 �
 �  Med i prisen er altid fri telefonsupport i 12 måneder
 �  Løbende forslag til ændringer og forbedringer i de første 4 måneder 

 Hjemmesiden er DIN, og du kan uden problemer vælge at få andre til at  
   at få andre til at servicere og redigere i den

Responsive hjemmeside 

Husk!  Ca. 60%  bruger 
deres smartphone 
når de surfer  rundt på  nettet

 � Vi står for teknik, hosting, backup samt sikkerhed. Der er ingen bindingsperiode! (opsig med 30 dages varsel)

Se eksempler på: BanksMC og Tatanka.dk

http://www.tatanka.dk


Alle grafik filer som logo, ikoner og billeder sendes til os. Derefter indsætter vi det på siden. Vi indsætter max. 1 billede per side 
Hvis logoet skal optimeres til den nyeste standard, gør vi det med ekstra omkostninger! 

 
Adresse på Sevelvej 3, 7830 Vinderup - SurfSmart ApS CVR nummer 34721548 

Ring på 61 334 335 Skriv til kontakt@SurfSmart.nu Se vores hjemmeside www.SurfSmart.dk 

Gør din simple hjemmeside! 
mere avanceret  
Når vi siger, at din hjemmeside kan skræddersyes efter dine behov, så mener vi det:

 

 �  Bliv fleksibel med et stabilt online booking system eller regnskabs integrationer (F.eks. C5)

 �  Forbind din hjemmeside med virksomhedens Facebook eller Google+ side 

 Indsæt YouTube vidoer – det kan være alt fra hilsner til præsentationsvideoer. Valget er dit!

 �  Vi kan til en fordelagtig pris også dele webshoppen op som en abonnements løsning

 �  Eksportere design skabelon fra Wix, Shopify, Wordpress eller andet system 

 �  Statistikværktøj til analyse og forbedring i form af Google Analytics
 �

 Med i prisen er altid brugbare funktioner som blog, nyheder, facebook, galleri, billede slider,  

   popup, kontakt formular, info bokse, søgefunktion og integrering af sociale medier m.m

 �

 �Lej din hjemmeside via SurfSmart.dk 
og Mangaard.net  � Sammen med mangaard.net kan vi give dig og din virksomhed en unik 

mulighed for let at starte ud som virksomheds ejer. Her kan du nemlig 

leje alle de fornødne ting, og slipper altså for at købe ting som:  

computer, telefon, telefon/mobil abonnement, hjemmeside  

og meget mere!   
Vi kan også hjælpe dig med prof. skrevet SEO tekster

 �  
SEO professionelle tekster er prisen 450,- per side (400-600 ord)

http://mangaard.net

