WEBPRODUKTION
Alla företag behöver en funktionell väldesignad hemsida för att representera företaget, sina produkter och
tjänster på internet. Varför?
• Dina kunder använder internet för att söka efter de tjänster/produkter de vill ha.
• Din information är tillgänglig dygnet runt. Vare sig ni har öppet eller ej.
• En hemsida är en investering som ger mer affärer för dig.
• Att synas på webben stärker företagets varumärke och ger seriositet.
• Koppla sociala medier till hemsidan för att få fler besök till din sida.
• Vi sökmotoroptimerar din hemsida för att ni skall hamna så högt upp som möjligt i Google-sökningar.
• Cirka 80% surfar med mobilen idag. Därför bygger vi bara mobilanpassade (responsiva) sidor.

EN HEMSIDA BEHÖVER INTE VARA KOSTSAM
Vi erbjuder en professionell, modern och snygg hemsida som fungerar på alla enheter från 15 900:-.
Priset på hemsidor varierar beroende på tema, tilläggstjänster och vilka funktioner som efterfrågas.
För en exakt prisuppgift - begär offert.
Hemsidan kan ni själv uppdatera via en enkel administrationspanel
(Wordpress). Vill ni hellre att vi sköter uppdateringarna åter er så gör vi
givetvis det mot en mindre serviceavgift ( fr. 495:-/månad).

REFERENSUPPDRAG
För att ge er en bild av vad ni kan förvänta er - kolla gärna in några
av de uppdrag vi tidigare haft.
PJ:s Måleri (www.pjmaleri.se)
Vi fick uppdraget att göra helt ny design och några nya funktioner åt en av Umeås största målerifirmor. ChilliMedia lyckades öka
trafiken med 650% till PJ:s måleris hemsida genom effektiv SEO
(sökmotoroptimering), kombinerat med sociala medier.
Northen Stories (www.northernstories.se)
Kunden efterfrågade en sida som speglade verksamheten på ett
bättre sätt än tidigare och vi använde oss till stor del av vackra,
inspirerande bilder och rörligt material.
Cinco (www.cincoumea.se)
När Umeås nya restaurang Cinco öppnade sina portar så vände de
sig till oss för produktion av hemsidan. Vi tog fram en inspirerande
och funktionell hemsida med bokningsfunktion.

För mer information - kontakta en rådgivare på ChilliMedia så
berättar vi mera om hur du ska sticka ut på nätet.
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