
Webbproduktion 

Samtliga priser anges exklusive moms 

 

Webbproduktion 19 990, - 
 

Ni väljer en mall som vi skräddarsyr för att passa 

ert företag genom att vi lägger in er logotyp 

samt ändrar t ill era färger och lägger t ill de 

plugins ni behöver.  
 

Vi hjälper er att fylla i mallen ni valt  med era 

texter och foton. Antingen era befintliga texter 

eller så hjälper vi t ill med ny copytext.  
 

OBS! Om det är fler än 5 sidor så debiteras ett styckpris om 

995,-  för varje tilläggssida.  
 

Ni får en utbildning av oss (i form av video -  och/eller på-

platsutbildning) i hur ni arbetar i den valda mallen så att ni 

själva kan lägga in er text och era foton samt göra de 

uppdateringar av ert webbplatsinnehåll som behövs.  
 

Integrering av sociala kanaler  

995,-  per social kanal  
 

Olika sociala kanaler som Facebook, Instagram 

eller Twitter kan integreras på er webbplats. Era 

Facebook- och Instagramnyheter kan då visas på 

er webbsida.  
 

Ombyggnadspaket  

från 995,-  per moduländring  
 

Behöver ni ändra någon funktionalitet på er 

webbplats, till exempel om ni vill ändra 

nyhetslistningen eller ert kontaktformulär, så 

kan ni beställa vårt ombyggnadspaket.  
 

Fotopaket  

fotografering + fotoeditering från 4 995, - 
 

Vår fotograf åker ut t ill ert företag och tar nya 

foton åt er webbsida. Allt från personalbilder t ill 

interiör-  och exteriörbilder.  
 

Löpande domänkostnad  
 

Årspris per domän 200, -  tillkommer.  
 
 

Går du med i  vår medlemsklubb ScandGate Lounge så 

får du bland annat 5% rabatt på ord. pris. Medlem -

skapet är kostnadsfritt. Läs mer på: 

scandgatelounge.se  

www.scandgate.se 

 

ScandGate Factory vänder sig till de mindre 

företagen. På Factory förkortar vi produktionstiden 

och minskar utvecklingskostnaden genom att låta 

er välja ett färdigt WordPresstema som vi 

skräddarsyr för att passa just ert företag.  
 

Vi går igenom förutsättningar och önskemål med er 

innan vi tar fram några WordPressteman som skulle 

passa för er verksamhet. Ni väljer den mall som ni 

tycker passar bäst för ert företag så skräddarsyr vi den 

efter ert företags behov genom att lägga in er logotyp 

samt ändrar till era färger och lägger till de plugins/

tillägg som ni behöver.  
 

Vi lägger sedan upp webbsidan på en testserver där ni 

kan se den. När ni är nöjda med webbsidan så lägger vi 

ut den på våra eller era befintliga servrar och 

konfigurerar DNS– och mailuppsättning. 

 

På ScandGate har vi duktiga programmerare som 

jobbar med er webbsida. Vi skriver copytexter och kan 

hjälpa er med er text och vår fotograf kan ta nya foton 

till er webbplats. 
 

I vår webbproduktion ingår GDPR-anpassning och 

grundläggande sökmotoroptimering (SEO). 

  

Kontakt 

Telefon: 010-10 197 20   

E-post: info@scandgate.se 

ScandGate AB, Skolgången 17, Gävle   

www.factory.scandgate.se 

ScandGate Factory Webbproduktion 


