Ferdig nettbutikk med WordPress og WooCommerce
Du får en ferdig nettbutikk med verdens mest brukte e‐handelsløsning.
Oppstart: 17.900,
Brukerstøtte og webhotell: 475/mnd

Slik gjør vi det:
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Oppstartsmøte per telefon hvor vi går gjennom målgrupper for nettbutikken og hvilke
produktkategorier den skal ha, og skaffer oversikt over hvilket innhold du har klart og hva du må
skaffe til veie.
Vi installerer og konfigurerer all standard funksjonalitet i WooCommerce
Du sender over tekster og bilder til oss på noen eksempelprodukter.
Vi installerer malen Mystile (https://www.woothemes.com/products/mystile/), og konfigurerer den
basert på informasjon vi fikk i telefonsamtalen og tilpasser den din profil ved å legge inn din logo og
dine farger.
Så legger vi inn eksempelprodukter og eksempelsider du sendte oss. Inntil 5 stk.
Eventuell ekstra funksjonalitet som kontaktskjema, banner mm. legger vi inn til slutt.
Vi gir 1 times innføring per telefon i bruk av nettbutikken.
Etterpå kan du legge inn resten av produktene på egenhånd og starte salget.

Funksjoner i nettbutikken:
●
●
●
●
●
●

Responsivt design som gjør at butikken fungerer på mobil, nettbrett og PC
Fastpris for frakt, og gratis frakt for ordre over angitt beløp
Betaling med PayPal
Toppmeny med generelle sider og hovedmeny med innhold etter avtale.
Forside med produktkategorier, banner og uthevede produkter.
Mulighet for blogg

Tilpasninger av malen:
●
●

Tilpasning av mal med logo/font/profilfarge
Tilpasning av logo/topptekst/toppbilde

Evt. tillegg
●
●
●
●
●
●

Hjelp med opprettelse av avtaler og installasjon av andre betalings og fraktmoduler 3500,
(inkluderer ikke kostnader til 3. part)
Kontaktskjema med Contact Form 7. 1090,
Ekstra opplæring. Priser etter avtale.
Annonsering og optimalisering for søkemotorene. Priser etter avtale.
Design og tilpasninger av funksjonalitet utover standard mal. Priser etter avtale.
SSL sertifikat for kryptering av trafikken. Etter avtale.

Alle priser eks.mva.
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