
 

 

 

 

Tror du att det är svårt att skapa nya kunder på nätet? 

Så behöver det inte vara! Genom att arbeta utifrån denna modell ser vi till att 

er webbplats blir komplett: 

1. Analys med rådgivare 

Med hjälp av en av våra medarbetare diskuterar vi och analyserar dina behov, 

vad som i stora drag behövs på webbplatsen och vilka funktioner som skall 

finnas, vart ni ska marknadsföra er, hur vill ni nå ut till olika målgrupper, är 

de mest företag eller privatperson, er rådgivare hjälper er med en 

skräddarsyndlösning till er företag!  

2. Idéer och förslag  

Vi kommer med ytterligare idéer och förslag för att komma fram till den 

slutgiltliga planen för hur marknadsföringen ska se ut därefter riktar vi in oss 

på en helhetslösning för ditt företag! 

3. Godkänner och bygger 

Vi går igenom det som skall göras och du godkänner det förslag vi kommit 

fram till och vi börjar bygga och skapa din helhetslösning!  

 

4. Publiceras när den är klar 

När sedan helhetslösningen är färdigbyggd och eventuella förändringar eller 

rättningar har lagts till publiceras marknadsföringen så att den är tillgänglig 

för alla på internet! 

 

5. Support och uppdatering 

Efter att helhetslösningen är klar finns vi tillgängliga för support och hjälp 

genom våra kommunikationskanaler på kontaktsidan, det finns även goda 

uppdateringsmöjligheter för de som senare eller kontinuerligt uppdatera sin 

hemsida. Våra rådgivare finns även tillgängliga för att ni skall kunna komma 

med förslag och bolla idéer alteftersom versamheten växer och förändras. 

 

 ”Webbutveckling, juridisk rådgivning, sökmotorsoptemering, hemsida 

med logotyp och marknadsföring”  

EN KORT SAMMANFATTNING 

EN KORT SAMMANFATTNING 
 

Vi är er kompletta mediabyrå på nätet. 

Genom att kunna erbjuda de främsta 

tjänsterna vad gäller webbutveckling så 

hjälper vi ert företag att växa och skapa 

starkare och bredare kanaler för att nå ut 

till marknaden och potentiella kunder. Vi 

hjälper er även med juridiska frågor vad 

gäller bluffakturor och andra oseriösa 

företag och försäljare som i dagsläget  tar 

väldigt mycket tid från kärnverksamheten. 

Vi ser även till att ni syns ordentligt på 

nätet, att ha en välarbetad 

sökmotorsoptimering är A och O i dagens 

internetdjungel för att inte försvinna som 

en i mängden och förlorar potentiella 

affärsrelationer, syns man inte så finns 

man inte. 

 

 

 

 

Webbutveckling - modellen 



SÖKMOTOROPTIMERING - SEO 

Sökmotorsoptimering är inte så krångligt som det låter, det handlar om att 

den som satsar mest på sökmotorsoptimering hamnar högst upp på 

sökmotorns lista. Detta genom att analysera er trafik och lokalisera 

nyckelord knutna till er verksamhet för att hamna så högt upp som 

möjligt.Dessutom erbjuder vi SEM – sökmotorsmarknadsföring som i korta 

drag handlar om att marknadsföra er hemsida genom sökmotoreras 

annonsprogram. 

På google finns adwords, en behändig annonstjänst som kommer att 

exponera er hemsida till höger om sökresultaten. Vi erbjuder även 

installation av google analytics och google maps. 

 Google analytic 

Med google analytivs kan du mäta avkastningen på dina investeringar i 

annonsering och spåra webbplatser. Ta reda på hur många personer som 

besöker din webbplats just nu, varifrån de kommer och vad de tittar på. 

Google maps  

Man har sedan länge kunnat lägga in sina uppgifter så att företagsnamnet 

syns i Googles kartor och att en karthänvisning kommer upp när man söker 

på företagsnamnet. 

Google adwords 

För att ranka högt i Googles sökmotor gäller det att använda rätt ord i 

texterna på din sajt, länka till andra och att bli länkad till. Men utöver 

organisk sökmotoroptimering finns det möjlighet att betala för nyckelord, 

vilket gör att så kallade ”sponsrade länkar” till ditt företag hamnar ovanför 

eller vid sidan om de organiska sökresultaten. Den tjänsten kallas Google 

Adwords och är en av Googles viktigaste intäktskällor, samt en möjlighet för 

ditt företag att få fler besökare till sajten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”Besök oss på mediaexperterna.se eller ring oss på telefonnummer  

08-55675806, med MVH din mediaexpert Robin Nordin” 

 

 

 

Kontakta oss 

Express Group 

Communication AB 

Org nr: 556911-9091 

 

Adress:  Box 14093 

167 14 Bromma  

Stockholm 

 

Tel: 08-55675806 

 

 

Webbplats: www.mediaexperterna.se 

 

Epost: Info@mediaexperterna.se 

 

 

 

 

 


