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Digital markedsføring og SEO
Vi håndterer din digitale markedsføring og aktiviteter på sosiale
medier.
Lag relevant trafikk til ditt nettsted gjennom Internett
markedsføring som fokuserer på sosiale medier. Vi hjelper deg
med en velfungerende strategi for sosial markedsføring
kombinert med en pent designet destinasjons side - og som vil
gi deg meget gode resultater! Proweb Design har lang
erfaring med digital markedsføring.
Proweb Design hjelper deg med å nå de riktige brukerne via
Facebook og Instagram med riktig type innhold. Vi hjelper også
med bilder, tekster og kampanjer som genererer besøk og
skaper nye kunder til deg!
Søkemotoroptimalisering - fordi Google fortsatt
gjelder!
La oss ikke glemme at den store giganten i spillet fortsatt er
Google. Vi hjelper deg å rangere høyere blant dine konkurrenter
gjennom en smart linkstrategi for både intern og ekstern
søkemotoroptimalisering. Til dette leverer vi en ukentlig
rapport om hvordan du står mot dine konkurrenter, basert på
søkeordene dine.
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Markedsfør nettstedet ditt på nettet
Markedsføring på internett har blitt en av de viktigste
markedskanalene. I dag er Internett en av våre største
mediekanaler, og hvis man ble tvunget til å sette
markedsføringsbudsjettet på ett sted, ville mange selskaper
trolig velge å gjøre det på Internett. Grunnen til at så mange
mennesker i dag velger Internett foran daglig press, radio eller
fjernsyn er mange. Internett markedsføring gir deg muligheten
til å måle resultatene dine på en enkel og enkel måte.
Med hjelp av Google Analytics og andre lignende
programmer kan du finne ut hva markedsføringen din er. Du
kan for eksempel se at noen søkte etter produktet ditt via
Google, så gikk til nettbutikken din og deretter laget en
bestilling for et bestemt produkt. Her er noen av fordelene med
Internett markedsføring.
Fordelene med Internett markedsføring
Du kan se når kunden er kjøpe villig og aktivt søker etter dine
tjenester eller produkter. Gjennom online markedsføring er det
mulig å vise seg når den potensielle kunden ser etter akkurat
hva du har å tilby. For eksempel, hvis noen er ute på Internett
og ser etter en boligalarm for hans sommerhus, og du har
optimalisert deg for dette spesielt på Google, så det er svært
sannsynlig at personen klikker på linken til ditt nettsted for å
finne ut mer. Personen har funnet deg gjennom
markedsføringen din på Google, og du har tatt ham i akkurat
det rette trinnet i beslutningsprosessen.
At du når mange veldig billig, er også en fordel med online
markedsføring mot andre markedsførings kanaler. Med noen få
kroner kan du nå ut til millioner av mennesker i motsetning til
f.eks. TV eller radioannonsering som krever et stort budsjett. Å
vises på et ord eller en setning i hitlisten trenger ikke å koste
mer enn en tjue per dag, og du får også en første rangering på
Google når noen søker etter ordet ditt.
Du kommer til riktig målgruppe og kan raskt kontrollere
hele markedsføringen med noen få enkle klikk. Med Internett
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markedsføring er alt online, og du oppdager at du ikke når
målgruppen din med bestemte meldinger, slik at du alltid kan
ende opp med søkeordet og prøve det ut. Å være synlig på
Internett varer også betydelig lengre enn for eksempel
avisannonsering som bare er aktuell i en kortere periode.
Ulike typer Internett markedsføring
En av de mest effektive måtene å markedsføre deg selv på
Internett er gjennom søkeord optimalisering. Søkeord
optimalisering betyr å optimalisere et nettsted for ett eller flere
søkeord / søkeord for å bli så høyt som mulig i trefflisten på
Google. At søkeord optimalisering på et ord kan være både
vanskelig og tidkrevende, men det gir deg vanligvis et veldig
godt resultat hvis du lykkes.
En av de store forskjellene med denne typen markedsføring
er at du når ut til de som aktivt ser etter dine tjenester eller
produkter, de som allerede har interesse og gjør et søk på
Google. Hva bestemmer plasseringen din i trefflisten på Google,
er blant annet hvordan nettstedet ditt ser ut og hvilke koblinger
til siden du har.
Velg riktig SEO-selskap
Det er mange spillere som jobber med søkeord optimalisering
og dessverre noen av de vitsene som vil at du skal betale en god
penge uten å få noen garantier. Ingen kan garantere en første
sideplassering på Google, men hvis du kommer opp på side to
eller tre, er det nok til å nå de kundene du ønsker.
Vi i Proweb Design tilbyr en fullstendig ytelsesbasert
optimalisering der du bare vil bli belastet når søkeordene dine
har topp 10 rangering på Google. Hvis du ikke kommer inn på
Googles forside, betaler du ingenting!
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Internett markedsføring
- Trafikk til nettsiden!
En god nettside er bare det første skrittet mot suksess på
Internett. Derfor har vi gått et skritt videre og hjelper våre
kunder til å gjøre sine nettsteder synlige for målgruppen ved å
tilby kundene enkle og kostnadseffektive tjenester.
Hvilken internnettmarkedsføring fungerer best for et
selskap er ikke lett å vite. Hva som fungerer for et selskap,
fungerer ikke nødvendigvis også for en annen, avhengig av
bransjen, produktene og markedet.
Kostnadseffektiv måte å nå nye kunder på
Vi har jobbet med Internet markedsføring siden 2004, og
trenden er klar. Internet markedsføring øker hvert år og tar
markedsandeler fra tradisjonelle reklame medier som aviser,
TV, radio og direkte mail. Det trengs for å drive trafikk til
nettstedet slik at det blir et verktøy som øker salget og styrker
varemerket.
Ved hjelp av Internet markedsføring er potensielle kunder
som søker etter det du tilbyr på nettstedet ditt nådd.
Markedsføring er derfor svært kostnadseffektiv. I dag er
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markedsføring og annonsering på Internett en av de mest
kostnadseffektive metodene for å nå nye kunder!
Kanalene vi jobber med er:
Sponsede koblinger
Adwords på Google
Søkemotor optimalisering (SEO)
nyhets brev
Markedsføring via sosiale medier
Ved å lese på våre sider finner du mer informasjon og les mer
om de ulike kanalene vi bruker til Internett markedsføring. Hvis
du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss for råd om
Internett markedsføring. Vi er glade for å dele vår kunnskap og
erfaring i Internett markedsføring.

Ønsker å selge på nettet?
Bli med i fellesskapet vårt.
HVORFOR WORDPRESS?
WooCommerce er bygget for å integrere sømløst med
WordPress, som er verdens mest populære og kraftige metode
for å lage et nettsted. Hvorfor ikke dra nytte av begge? Fysisk,
digital? Selg alt. Hvor som helst. Proweb Design leverer akkurat
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den løsningen og systemet du måtte trenge for å drifte nettopp
din nettbutikk!
BETALING GATEWAYS ER INKLUDERT
WooCommerce leveres med PayPal (for å akseptere kredittkort
og PayPal-konto betalinger), BACS og kontanter ved levering for
å motta betalinger. Trenger du en bestemt betalings Gateway?
Proweb Design Implementerer!
TILBY GRATIS FRAKT ELLER BETALT FRAKT.
Når du setter opp butikken din, kan du velge å tilby gratis frakt
eller betalt frakt. Hvis du bare vil sende produktene dine til et
bestemt land, kan du også enkelt konfigurere disse
innstillingene i dashbordet ditt også.
Mva, lagernivåer? Du kontrollerer alt!
Avgifter er det siste du vil tenke på når du setter opp butikken
din - og det er en av de siste tingene dine kunder vil tenke på
når de kjøper online. Så, vi har gjort det enkelt og dette er
nesten automatisert i denne løsningen.
EKSTRA KONTROLLSATS KLASSER.
Kontroller hvilken avgiftsklasse frakt får, eller la den være så
fraktskatt beregnes på selve varen.
AUTOMATISKE AVGIFT KALKULASJONER
Avgifter kan beregnes ut fra kundens fraktadresse,
faktureringadresse eller butikkens basisadresse.
GEO-LOCATION SUPPORT
Du kan velge om WooCommerce-butikken bruker butikkens
adresse eller bruker geografisk plassering for å oppdage
kundens adresse for egendefinerte avgiftsberegninger.
HOLD ORDEN PÅ DIN LAGER STATUS
Administrer enkelt dine digitale eller fysiske produkter med vårt
intuitive og WP-sentriske brukergrensesnitt. Tilordne
butikkansvarlige for å håndtere varebeholdningen i dag.
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Kontroller dine egne data.
En av de største risikoene ved å bruke en hostet nettbutikkplattform er hva som skjer med dataene dine hvis du ikke
bruker sikre og gode servere til nett butikken. Denne
fullstendige oversikten og kontroll over det mest kritiske
aspektet av nettbutikken din er grunnleggende. Dette ivaretar
Proweb Design for deg som kunde. Alt er ditt. For alltid.
SECURE, AUDITED CODE
WooCommerce blir revidert av Proweb Design for å sikre at
våre integrasjoner overholder WordPress beste praksis og
kodingsstandarder - slik at den er sikker og oppdatert.
WooCommerce - den mest tilpass bare e-handelsplattformen
for å bygge din online virksomhet.
Proweb Design leverer helt komplette nettbutikkløsninger
helt etter ditt behov ferdig med layout design og tilhørende
moduler du måtte trenge!
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Vi har utviklet det riktige verktøyet for ditt online
bestillingssystem med funksjoner og muligheter for
alle typer bedrifter!
Bruker vennlig klientgrensesnitt
Integrere Proweb Design-kortkoder til dine egne temasider og
som opprettholder utseendet på nettstedet ditt
Elegant bestillingsprosess fra overnattings søk til
bestillingsbekreftelse
Tilbyr ekstra tjenester til dine kunder som kan legges til deres
reservasjon.
La dem velge hvordan de betaler:
Du kan aktivere forskjellige betalingsmuligheter (innskudd eller
fullbeløp) og ulike betalingsmåter - online (med kredittkort eller
PayPal) eller frakoblet (bankoverføring, ved ankomst)
Fleksibel for din bedrift
Online betaling: Stripe og PayPal inkludert.
Kompleks prising er mulig takket være vårt avanserte
bestillingsregel-system som lar deg sette alle slags priser
Tilbyr rabatter når bestillingen oppfyller kriteriene du har angitt
(for eksempel: lengre opphold, spesifikk sesong, etc.)
Gi gavekort for å belønne dine returkunder eller gi rabatt til

Side9

medlemmer eller slektninger og familie.
Sett avgifter som skal legges automatisk til reservasjonen. Det
kan settes på en rekke måter å passe til enhver sak.
Sikkerhetsbinding: Be om et depositum i tilfelle skade eller tap.
Effektiv bookinghåndtering
Kalendervisning for å se på dine bestillinger
Reserveliste i et bord for å vise detaljer om alle bestillinger,
legge til kommentarer, endre innkvartering, oppdatere
gjenværende saldo eller send e-post
Administrere bestillinger takket være bekreft, avbryt, slett og
send epost handlinger
Synkronisere bestillingene dine med nettsteder som AirBnB,
Google Cal, HomeAway, VRBO, booking.com takket være iCalsynkronisering funksjonen
Eksporter dine bestillinger til CSV-filer (for Microsoft Excel,
OpenOffice Calc)
Automatiske e-postadresser: kunde og administrasjons melding
ved ny reservasjon, bekreftelse av reservasjon, avbestilling av
reservasjon.
Ta betalt og refundere betaling til kundene dine: Med Stripe kan
du lagre kredittkortdetaljer og ta betalt eller refundere dine
gjester direkte fra systemet.
Link overnattingssteder:
Blokker automatisk innkvartering når en annen er bestilt.
Veldig praktisk når du ønsker å sikre deg mot overbooking.
Det er viktig å merke seg at dette er et sømløst system som er
kunden sitt eget system i det Proweb Design har implementert
det i systemet noe som betyr at du slipper ekstra kostnader pr.
måned lik en må betale for hver reservasjon på for eks.
booking.com osv. I tillegg åpner vårt system for en fleksibilitet
som du ikke ville hatt ellers ved å leie plass på et booking
system også.
Systemet vårt kan enten kjøpes eller leies.
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Fleksibel og tilpassbar!
Proweb Design sine kurssystemer hjelper deg med å møte dine
læringsbehov.
Data-drevne beslutninger
Kurssystemet sin Analytics lar deg spore etterlevelse,
kursutførelser og kompetanser som er verdifulle når du
vurderer ansatte for kampanjer eller suksessplanlegging
generelt med nyeste teknologi.
Proweb Design integrerer det hele for deg i en pakkeløsning og
som en totalpakke.
Kraftig, fleksibel og samarbeidende læring.
Arbeid og lær sammen i fora, wikier og mye mer. Oppmuntre til
selvrefleksjon og peer-vurdering med dedikerte verktøy. Få
tilbakemelding gjennom avstemninger og undersøkelser.
Full sømløs integrasjon
Som en åpen kildekode-plattform integrerer Proweb Design sitt
kurssystem enkelt og komplementerer eksisterende
programvare og løsninger for utdanning og arbeidsplass, for
eksempel Google G-Suite, Microsoft Office, Studentinformasjon
og bibliotekssystemer, Xero, Salesforce og mer.
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Enkel kommunikasjon
Når aktivert, kan brukerne motta automatiske varsler om nye
oppgaver og tidsfrister, foruminnlegg og også sende private
meldinger til hverandre.
Siste nye type multimedieverktøy
Systemer har innebygd mediestøtte, slik at du enkelt kan søke
etter og sette inn video- og lydfiler i kurs - perfekt for omvendt
læring.
Nøyaktig gradering
Bruk egendefinerte graderingsskalaer og rubrikker. Tilordne
forskjellige markører til oppgaver, administrer gradvis
moderering og kontroll når merker blir gitt ut til de enkelte
elevene.
Utvidbar og tilpassbar
Kurssystemet er utvidbart og tilpassbart med over 1400
moduler.
Enkel kursredigering
Lag enkelt kurs ved hjelp av enkle redigeringsinnstillinger som
lar deg vise materialer i et format som passer best for dine
elever.
Lær og del i et privat område, bare du og din klasse har tilgang
til.
Trygt og sikkert
Vi oppdaterer systemene våre jevnlig med de nyeste
sikkerhetsoppdateringene for å sikre at systemet du velger er
sikkert.
Våre kurssystemer kan enten kjøpes eller leies.
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Proweb Design har utviklet et eget rapporteringssystem som
kan tilpasses alle typer bedrifter så som innrapportering for
skadedyr selskaper direkte til kunde, samt innrapportering av
utført service innen alle typer bransjer og der innrapporteringen
kan skje med en smart telefon eller et nettbrett og der rapporten
legges direkte inn i databasen til deg som kunde hos oss og der
din kunde mottar en kopi om at arbeidet er utført m.m.
Systemet har et smart og enkelt administrasjons panel og er
enkelt å bruke og har selvfølgelig responsivt design.
Systemet kjører sømløst på dine websider og har de
funksjonene du måtte trenge samt at vi bygger dette opp slik at
det er tilpasset nettopp deg! Systemet bygges opp etter avtale og
kartlegging av dine behov. En demo av systemet finner du
under linken "Demo"
Dette systemet kan kjøpes eller leies av oss.

