Hjemmeside
Opbygning
Hjemmesiden bygges i WordPress ud fra fra skabelonen i 360-appen.
Skabelonen bliver ændret til kundens farver, billeder, tekster og ønsker. Der kan laves
mindre ændringer i modulopbygningen, så den passer til kundens ønsker og virksomhed.
Intern tekstforfatter laver teksten til hjemmesiden efter udkast. Udkastet til teksten laves i samarbejde
med kunden og koordinator.
JFM kan levere stock fotos til hjemmesiden uden beregning. Stock video skal tilkøbes og faktureres
som en engangsydelse. Redigering af billeder er ikke inkluderet. Har kunden ikke selv godt
billedemateriale, vil vi anbefale at tilkøbe en fotograf.
Forberedt til SEO
Hjemmesiden er SEO-forberedt. Dvs. den overholder de basale tekniske funktioner, der gør det muligt
at søge den frem på Google, og den er tilpasset de nyeste opdateringer. Dette er ikke at forveksle med
SEO. Skal der laves SEO på sitet, skal det tilkøbes.
Support
Kunden har en 1 times support hver måned. Support-timen skal bruges i den pågældende
måned, eller mistes den. Support indebærer indholdsmæssige opdateringer, som f.eks. udskiftning af
billeder og tekster. Kunden leverer selv materialet dertil.

pakkeløsninger
Lille hjemmeside 7.500 kr.

Stor hjemmeside 12.500 kr.

Webshop 23.000 kr.

En lille hjemmeside er en onepager. Dvs. 1 side med navigationspunkter som menu.

En stor hjemmeside består af op til
6 unikke sider.

En webshop består af op til 6
unikke sider + op til 5 kategorisider + op til 25 produkter.

Anbefalet SEO: Bronze
Anbefalet fotopakke: Bronze

Anbefalet SEO: Sølv- eller guld
Anbefalet fotopakke: Sølv

Anbefalet SEO: Guld
Anbefalet fotopakke: Guld

Hjemmesider faktureres over 12 mdr., hvorefter ydelsen bortfalder

Fotograf *

Support, domæne og hosting

Opstart

Bronze: 500 kr. pr. mdr.

500 kr. pr. mdr.

Sølv: 750 kr. pr. mdr.

Opstart senest 4 uger efter indgåelse af kontrakt, såfremt der ikke er
forsinkelser fra kundens side.

1 time pr. mdr.

Op til ca. 30 billeder
Op til ca. 70 billeder

Guld: 1.000 kr. pr. mdr.

17 miljøbilleder + op til 20
produktbilleder som packshots.
*ydelsen bortfalder efter år 1.

(kan ikke fravælges)

(kan ikke gemmes, skal bruges pr. mdr.)
Support, domæne og hosting er
kundens garanti for, at hjemmesiden
opbevares sikkert. Site kan
overleveres ved evt. ophør af
samarbejde.

Koordinator er kundens kontakt i
hele eftersalgsforløbet.
Medierådgiver får en overlevering
efter afsluttet forløb.
Ved forsinkelser vil medierådgiver
også blive kontaktet af koordinator.
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SEO

- search engine optimization

SEO-forløbet
Vi bruger altid flest timer i starten af et samarbejde for at sikre de bedst mulige resultater så hurtigt
som muligt. Derefter SEO-optimeres der løbende med den resterende tid, som fordeles ud over året.
Ved år 2, 3 osv., fordeles timerne, så det er optimalt ift. netop dit behov.
JFM-producerede hjemmesider
Som udgangspunkt passer SEO-pakkerne til de hjemmesider, vi producerer i 360, og vil sikre et godt
SEO-fundament og løbende vedligeholdelse.
Eksisterende hjemmesider
Timerne kan naturligvis også bruges på eksisterende hjemmesider af ca. samme størrelse. Her vil
sidens forfatning selvfølglig have indflydelse på, hvor meget vi kan nå indenfor budgettet. Vi vil tage
udgangspunkt i de fejl, tilstandsrapporten viser.
Generelt for SEO
Optimering af hjemmesider i forbindelse med SEO er dynamisk og kontinuerlig. Der vil med andre
ord altid kunne optimeres på websitet. På et tidspunkt når on-site-SEO dog et niveau, hvor tiden brugt
ikke står mål med udbytte. Hvis eller når den gør det, giver vi dig stærke links svarende til den tid, du
har til rådighed. Dvs. du er altid sikker på optimalt udbytte af din investering i 360.
Linkbuilding
Uanset hvem der har lavet din hjemmeside, kan linkbuilding hjælpe dig til en bedre placering på
Google. Derfor er der altid kvalitetslink med i den SEO, du køber hos os.

pakkeløsninger
Bronze 1.000 kr. pr. mdr.

Sølv 1.467 kr. pr. mdr.

Guld 2.100 kr. pr. mdr.

6 timer bruges med det samme,
de resterende 4 i løbet af år 1.

10 timer bruges med det samme,
de resterende 6 i løbet af år 1.

14 timer bruges med det samme, de
resterende 10 i løbet af år 1.

Linkbuilding: 1

Linkbuilding: 2

Linkbuilding: 3

Anbefalet hjemmeside: Lille

Anbefalet hjemmeside: Stor

Anbefalet hjemmeside: Stor/Webshop

10 timer pr. år.

16 timer pr. år.

24 timer pr. år.

Adgange

Opstart

Vi vil bede om adgang til:

Opstart senest 4 uger efter indgåelse af kontrakt,
såfremt der ikke er forsinkelser fra kundens side.

Login-oplysninger til kundens backend, hvis SEO er
købt til eksisterende site.
Google-programmer som f.eks. Google Analytics. Hvis
kunden ikke har det, kan vi oprette det.

Koordinator er kundens kontakt i hele eftersalgsforløbet.
Medierådgiver får en overlevering efter afsluttet
forløb. Ved forsinkelser vil medierådgiver også blive
kontaktet af koordinator.
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display
Bannervisninger på JFM-nyhedssites samt top 150
Display-annoncering afvikles som dynamiske bannere i Adsolute på alle de største sites i Dannmark,
deriblandt alle JFM’s nyhedssites.
Adsolute
Adsolute er en selvoptimerende platform, som via dens algoritme målretter markedsføringen til den
rette målgruppe og område. Størrelsen på det geografiske område afhænger af pakken.
Fokus på budskabet bør være branding, da det er bedst egnet til langsigtet afvikling. Der er mulighed
for, at tilkøbe flere produktioner.
Kort om det gode banner
Vi har max. 1-2 sekunder til at fange brugerens opmærksomhed.

Budskab skal kunne afkodes nemt og hurtigt
Vælg relevante billeder, der understøtter budskabet
Kort og præcis tekst giver bedre synlighed
Hold alt enkelt og kom frem med de vigtige pointer
Tydelig CTA-knap - (call to action) som opfordrer folk til at klikke
Koordinator hjælper kunden med budskab og layout og kører korrekturen med kunden.

pakkeløsninger
Bronze 1.200 kr. pr. mdr.

Sølv 2.000 kr. pr. mdr.

Guld 3.200 kr. pr. mdr.

Geografi: 1 kommune

Geografi: 2 kommuner

Geografi: 3 kommuner

Produktionspris: 1.900 kr.
Fordeles ud på 12 mdr. over år 1, hvorefter ydelsen bortfalder

Der produceres 3 formater: 300x250px + 930x180px + 160x600px

Opstart
Opstart senest 4 uger efter indgåelse af kontrakt, såfremt der ikke er forsinkelser fra kundens side.
Koordinator er kundens kontakt i hele eftersalgsforløbet.
Medierådgiver får en overlevering efter afsluttet forløb. Ved forsinkelser vil medierådgiver også blive kontaktet
af koordinator.

Team Digital Optimering | Tlf. 65455676 | digitaloptimering@jfmedier.dk

facebook ads
Betalt annoncering på Facebook og Instagram
Bannerne vises som sponsorerede opslag på Facebook og Instagram igennem Adsolute platformen.
Adsolute
Adsolute er en selvoptimerende platform, som via dens algoritme målretter markedsføringen til den
rette målgruppe og område. Størrelsen på det geografiske område afhænger af pakken.
Fokus på budskabet bør være branding, da det er bedst egnet til langsigtet afvikling. Der er mulighed
for at tilkøbe flere produktioner.
Kendetegn for betalte FACEBOOK ads
Stor synlighed og stor rækkevidde
Målrettet annoncering
Opnå målsætninger hurtigere (f.eks. besøgende til hjemmeside)

pakkeløsninger
Bronze 1.200 kr. pr. mdr.

Sølv 2.000 kr. pr. mdr.

Guld 3.200 kr. pr. mdr.

Geografi: 1 kommune

Geografi: 2 kommuner

Geografi: 3 kommuner

Produktionspris: 995 kr. som fordeles ud på på 12 mdr. over år 1.
Der produceres 1 statisk formater: 1080x1080

Adgange

Opstart

Før vi kan lægge opslag op for kunden, skal vi
tilknyttes som partner til deres Facebook Business
Manager/Meta Suite.

Opstart senest 4 uger efter indgåelse af kontrakt,
såfremt der ikke er forsinkelser fra kundens side.

VIGTIGT!

Kunden SKAL være sideejer på deres
virksomhedsside, før det kan lade sig gøre. Det er
meget vigtigt, at forberede kunde på dette. Vi kan
IKKE gøre noget, hvis kunden ikke ved, hvem der er
sideejer.

Koordinator er kundens kontakt i hele eftersalgsforløbet.
Medierådgiver får en overlevering efter afsluttet
forløb. Ved forsinkelser vil medierådgiver også blive
kontaktet af koordinator.

Når de er sidejere, er der en process med at blive
tilknyttet, hvis de ikke kender Business Manager.
Vi hjælper, men kan ikke gøre det for dem. Det er
vigtigt at forberede kunden på.
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Google ads
Betalt annoncering gennem Google
Med Google Ads laver vi en annonce til kundens brugere, baseret på bestemte søgeord. Annoncen
vil, som navnet fortæller, ligge på Google.
Søgeordsanalyse
Vi laver en søgeordsanalyse med udgangspunkt i kundens ønsker, hvorefter vi vejleder kunden i
udvælgelsen af de mest brugte søgeord. Pakkerne definerer, hvor mange søgeord, der maks. kan
anvendes.
Annoncen
Derefter laves en annoncetekst passende til kundens virksomhed og produkt. Kunden godkender
annoncen før aktivering. Annoncen målrettes kundens geografiske område, så de er sikre på at
ramme deres målgruppe.
Kendetegn for GOOGLE ads
Branding- og salgsværdi
Målrettet annoncering
Opnå målsætninger hurtigere (f.eks. besøgende til hjemmeside)

pakkeløsninger
Bronze 1.800 kr. pr. mdr.

Sølv 2.500 kr. pr. mdr.

Guld 3.000 kr. pr. mdr.

Spend: 1.000,Abonnement: 800,-

Spend: 1.600,Abonnement: 900,-

Spend: 2.000,Abonnement: 1.000,-

Geografi: 1 kommune
Søgeord: 1-3

Geografi: 2 kommuner
Søgeord: 1-5

Geografi: 3 kommuner
Søgeord: 1-7

Abonnement til Google Ads dækker over optimering og overvågning af kampagnen

Opstart
Opstart senest 4 uger efter indgåelse af kontrakt, såfremt der ikke er forsinkelser fra kundens side.
Koordinator er kundens kontakt i hele eftersalgsforløbet.
Medierådgiver får en overlevering efter afsluttet forløb. Ved forsinkelser vil medierådgiver også blive kontaktet
af koordinator.
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facebook organisk
facebook organisk opslag
Facebook organisk opslag er direkte på kundens virksomheds side.
Organiske opslag er ikke det sammen som betalt annoncering.
jfm skriver opslagene
SoMe-teamet hos JFM skriver opslagene for kunden ud fra ønsker og behov afdækket af koordinator.
Der laves forskelligt indhold til hvert opslag, og det samles i en marketingsplan for 3-12 mdr. ad
gangen. Vi kan bruge stock fotos eller kundens egne billeder.
branding
Når man brander sig på Facebook med organiske opslag, er der tale om markedsføring på længere
sigt. Succes og resultater kommer ikke efter en måneds arbejde. Det er en langdistancesport. Derfor
er det vigtigt at forventningsafstemme med kunden.
Kendetegn for organiskE opslag
Etablere brand-personlighed
Vedligeholde godt forhold til allerede eksisterende kunder/følgere
Lokke nye kunder til med fedt, sjovt og engagerende content

pakkeløsninger
Bronze 300 kr. pr. mdr.

Sølv 500 kr. pr. mdr.

Guld 800 kr. pr. mdr.

1 opslag pr. mdr.

2 opslag pr. mdr.

4 opslag pr. mdr.

Adgange

Opstart

Før vi kan lægge opslag op for kunden, skal vi
tilknyttes som partner til deres Facebook Business
Manager/Meta Suite.

Opstart senest 4 uger efter indgåelse af kontrakt,
såfremt der ikke er forsinkelser fra kundens side.

VIGTIGT!
Kunden SKAL være sideejer på deres
virksomhedsside, før det kan lade sig gøre. Det er
meget vigtigt, at forberede kunde på dette. Vi kan
IKKE gøre noget, hvis kunden ikke ved, hvem der er
sideejer.

Koordinator er kundens kontakt i hele eftersalgsforløbet.
Medierådgiver får en overlevering efter afsluttet
forløb. Ved forsinkelser vil medierådgiver også blive
kontaktet af koordinator.

Når de er sidejere, er der en process med at blive
tilknyttet, hvis de ikke kender Business Manager.
Vi hjælper, men kan ikke gøre det for dem. Det er
vigtigt at forberede kunden på.
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