NYHED

Nyt website i en fart
- med vores nye startpakke

Hvis du vil gerne have en flot, ny hjemmeside, så er 42 Digitals Umbraco
Startpakke løsningen.

Hvad er 42 Digitals Umbraco Startpakke?
Med startpakken har vi taget mange af beslutningerne på forhånd, baseret på vores erfaring
gennem mange år. Derfor kan du gå lige til sagen, komme hurtigt i mål, og kan altid bygge på
senere.

Robust basisløsning

Struktur og indhold

Vi sætter en Umbraco hjemmeside op med

Vi kan hjælpe med at gøre jeres hjemmeside

jeres logo og farver. Du kommer hurtigt i

brugervenlig og klar til lancering med tekst,

gang baseret på en masse fede skabeloner.

billeder og video i høj kvalitet.

Undervisning og support

Google-venlig

Du kan selv stå for indholdet, men hjælpen er

Bliv gode venner med Google. Med vores

nær. Du får individuel introduktion fra vores

Startpakke er du godt på vej til at blive synlig

kontor i Albertslund.

på verdens største søgemaskine.

Responsivt design

Skalerbart og frit

Hjemmesiden er bygget, så dine kunder får

Med hjemmesiden er I ikke bundet til

den fulde oplevelse, om de sidder med en pc,

hverken funktionalitet, design eller os.

tablet eller mobil.

Umbraco er open source, integrerbart og
super fleksibelt.
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Nemt og driftssikkert til en fast månedlig pris
Prisen er kun 4.995 kr. / måned ex. moms. (uopsigelig i 12 måneder)
Ingen opstartsomkostninger, og hosting er incl.
*Cookieløsning til 67 kr. / måned (op til 500 sider) skal dog tilkøbes

For det får du
Umbraco hjemmeside med mange funktioner, ubegrænset antal sider, indhold og brugere.
✓ Konfiguration og opsætning

✓ SSL certifikat (https) opsætning

✓ Tilpasning af farver

✓ Facebook Pixel opsætning

✓ Umbraco kursus

✓ Google Tag Manager opsætning

✓ 1 timers gratis support / måned

✓ Sparring til din menustruktur

✓ Google Analytics opsætning

✓ Hjælp til at opsætte 301 redirects

✓ Hjælp til at få sitet live

(fra din gamle løsning)

✓ GDPR compliant cookie script

Byggeklodser til ethvert formål
Startpakken er lidt ligesom, da du legede med Legoklodser. Der er et hav af digitale byggeklodser
i boksen - og det gode ved det er, at de er næsten lige så lette at bygge med.
Se klodserne på næste side.
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Banner slider

Video og billede

Vis store og flotte billed- og
videobannere

Kombiner din tekst med billeder og
video

Indholdsblokke

Sign up med listing

Indholdsblokke til CTA'er (Call-ToAction) øger din konvertering

Få flere modtagere til dit nyhedsbrev
med tilmeldingsform

Tekst med sign up

Billedkarussel

Spice din tilmeldingsform til
nyhedsbrev op med teasende tekst

Inspirer med en række visuelle
præsentationer

Indhold i faneblade

Call to action

Grupér større mængder indhold i
fanesektioner

Hjælp dine besøgende på deres vej
med præ-stylede CTA'er

Kontaktform

Formular til sign up

Simple og smarte kontaktforme

Tilmeldingsform til nyhedsbrev med
MailChimp-integration

Umbraco grid

Harmonika

Sæt ting op hurtigt og smart

Gør indviklet mindre indviklet. Super
til en FAQ og mangfoldigt indhold

Slideshow med billeder

Mediegalleri

Brug din plads smart ved at vise flere
billeder samme sted

Lav mediegallerier til enhver lejlighed.

Logomanagement

Kodesektion

Tilføj dit logo via CMSet

Kodesektionen giver uendelige
muligheder for unikt indhold

Citater

Advarselsbokse

Sæt pondus bag dine argumenter
med veldrejede citater

Skab en 'sense of urgency' med
velplacerede bokse

Integration til MailChimp

Sitewide søgning

Kombiner tilmelding til nyhedsbrev
med MailChimp

Konfigurerbar søgeordsformular

Sitewide pods

Sitemap

Lav én genial indholdsblok og
genbrug den igen og igen

Automatisk genereret sitemap, der
viser alle sider på dit websted

Cookievarsel

Social integration

Overhold EUs cookielovgivning
direkte fra Umbracos CMS*

Integrer dine sociale konti og
kontroller designet af delinger

Kampagneovervågning

Login til medlemsområde

Kombiner nyhedsbrevstilmelding
med kampagnemonitor

Beskyt dine sider med log ind og lad
kun udvalgte tilgå dem

Farvepalette management
Klæd dit website på i de rigtige farver,
definer din egen palette.
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