
 
Denna offert presenterar ett nytt konceptförslag för www.visitmittskane.se. Konceptförslaget bygger på att 
skapa en helt ny webbsida som bygger på WordPress. Den primära insatsen i framtagningen av den nya 
webbsidan fokuserar på att den ska lyfta de olika geografiska områdena och engagera besökare till att vilja se 
mer. Vi offererar därför ett helt koncept, i form och språk för: design, bilder, filmer och texter. 

*Vårt konceptförslag innefattar: 

* Detaljer för respektive del i konceptförslaget finner ni på sida 2 i detta dokument. 

̣ Design/UX 
Vi arbetar fram en helt ny design- och layoutstruktur 
för den nya hemsidan visitmittskane.se. Designen 
bygger på er nuvarande grafiska profil som vi utgår 
från. Vi presenterar först hemsidans design innan vi 
börjar utvecklingen. 

̣ Utveckling WordPress 
Efter att vi är överens om hemsidans design- och 
layoutstruktur påbörjar vi den tekniska utvecklingen av 
hemsidan. I det här skedet kommer arbetet att 
fortskrida smidigt.

̣ Bilder (standard och m. drönare) 
Vi producerar nya bilder i olika format för hemsidans 
sidor och undersidor. Det gör vi genom att åka ut på 
plats, nära områdets företag och fotografera. Vi 
erbjuder även bildmaterial framtaget med drönare. 

̣ Filmer (standard och m drönare.) 
Rörlig media. Filmer är snyggt och gör hemsidan 
levande. Vi filmar med och utan drönare. Filmklipp från 
alla relevanta områden placeras strategiskt på utvalda 
undersidor.

̣ Vinjetter/Filmsekvenser 
En kort vinjett som placeras på startsidan. Detta 
skapar en subtil wow-effekt hos besökaren och 
lyfter omedelbart hemsidans trovärdighet och 
kvalité. 

̣ Google Maps kartfunktion 
En interaktiv Google Maps karta där besökare kan 
zooma in oh ut, där de ser områdets företag. kartan 
innehåller knappnålar som är placerade på respektive 
företags koordinater. Besökare kan klicka på dessa och 
läsa mer om företaget. 

̣ Sociala Medier 
En koppling till era sociala medier. Instagram, 
Facebook. Möjlighet att visa upp flöde från 
respektive kanal direkt på hemsidan. 

̣ Sökordsanalys 
En sökordsanalys för att göra en korrekt bedömning av 
hur vi ska forma de nya texterna och vilka sökord och 
söktermer vi ska satsa på.

̣ Sökoptimering 
Hemsidans informationsstruktur ska optimeras för 
relevanta sökord. Relevanta sökord bedöms utifrån 
undersökning från vårt håll och diskussioner med er.

̣ Texter/Copy 
Lockande och engagerande texter. Vi tar fram genuina 
texter för att förmedla en känsla av fascination. Texter 
produceras även med hänsyn till och för att gynna 
hemsidans sökoptimering.

̣ Evenemangskalender 
Vi tittar på möjligheten att använda den 
evenemangskalender som de MittSkånska 
kommunerna använder.

̣ Nyhetsbrev 
Koppling till nyhetsbrev. Vi rekommenderar Mailchimp 
och/eller Get A Newsletter.

̣ Blogg 
En bloggfunktion som innehåller olika kategorier för 
publicering av inlägg och artiklar. 
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Detaljer kring konceptförslagets offert: 

Design/UX 
Arbetet  med att ta fram den nya hemsidans design och UX består dels av att vi tar del av och utgår från den 
aktuella grafiska profilen, samt diskussioner med er som beställare. Vi ser en totalrenovering av hemsidans 
nuvarande design och tar därför fram en layout från grunden. Designarbetet innefattar således skisser, 
wireframes och mockups som vi presenterar för er innan vi tar arbetet vidare till nästa steg, nämligen 
utveckling av hemsidan.  

Utveckling WordPress 
När alla mockups, och skisser är godkända av er, påbörjas arbetet med utveckling av hemsidan. Hemsidan 
utvecklas i WordPress och vi utgår från Elementor Pro när vi bygger er hemsida. Elementor Pro är dagens 
mest avancerade page-builder och tillgodoser alla era behov gällande kontroll och administration av er 
hemsidas innehåll och funktioner. 

Bilder och Film (standard och med drönare) 
Professionella och högkvalitativa bilder på samtliga berörda geografiska platser och fokusområden. Bilderna 
kommer att produceras, efterbehandlas och färdigställas i olika format anpassade efter hemsidans sidor, 
undersidor samt sociala medier.  

Rörligt material kommer huvudsakligen framställas och användas som övergripande tonsättare och 
intresseväckare. Vi ser att visuell storytelling står i centrum för det vidare arbetet med identitet och 
varumärke; och utarbetar därför i samråd med er ett medvetet, sammanhängande och levande bildspråk. 

Vi uppskattar antalet bilder till ca. 50-75 st i en mixtur av miljö-, detalj- och drönarbilder. Vi uppskattar antalet filmer 
1-2 brand films samt 10-15 modulära 2 filmsekvenser. 

Vinjetter/Filmsekvenser 
Med hjälp av bild- och filmaterialet som tas fram vill vi skapa en eller flera vinjetter som strategiskt placeras 
på hemsidans startsida samt andra utvalda delar där vi bedömer det kan lyfta innehållet. 

Google Maps kartfunktion 
En kartfunktion från Google Maps där vi kan placera ut knappnålar som i sin tur är klickbara. När du klickar på 
en knappnål får du upp information såsom adress, telefonnummer m.m. 



Sociala Medier 
En koppling till era sociala medier via Instagram och Facebook. Instagram ger oss möjlighet att visa upp bilder 
direkt från ert flöde, på hemsidan. Detta uppmuntrar vi då det sätter en god ton på hemsidans aktivitet och 
ger den mer liv och aktualitet.  

Sökordsanalys 
Vi utför en sökordsanalys på hemsidan för att bedöma vad vi kan göra bättre utifrån nuvarande placeringar på 
Google. Detta ger oss bättre förutsättningar att skriva texter som är bra för era besökare samt sökmotorer.  
Vi får fram en stor lista på nuvarande placeringar på diverse sökord. Det är här som vi ser vad vi kan arbeta 
vidare med. 

Sökoptimering 
Sökoptimering går hand i hand med andra delar av arbetet med den nya hemsidan. Tekniska åtgärder för 
förbättrad prestanda, i kombination med nya texter kommer lyfta hemsidans optimering och resultera i bättre 
placeringar på Google för diverse sökord.  

Texter/copy 
Högklassig text med hänsyn till ett målande berättande såväl som sökmotoroptimering. Vi tar fram 
originaltexter för att stötta sidans struktur och syfte, samt genuina kultur-, aktivitets- och miljöskildrande 
inlägg för respektive sidavsnitt. 

Omfattar uppdatering och/eller komplettering av samtliga textelement över hela hemsidan. 

Evenemangskalender 
Vi ser över möjligheten med att använda evenemangskalendern som de MittSkånska kommunerna använder. 
Här tar vi en titt på Muncipio-temat och utvärderar om detta är en lösning som är bra för er nya hemsida. 

Nyhetsbrev 
Nyhetsbrev som vi implementerar strategiskt på olika delar av hemsidan. Besökare ges möjligheten att skriva 
upp sig och de läggs direkt på en eller flera av era prenumerantlistor. Nyhetsbrev erbjuds av tredje-part och är 
en kostnad som hanteras utanför denna offert. Vi står för de tekniska tillämpningarna för att allt ska fungera. 

Blogg 
Själva bloggen bör ser som viktig del av hemsidan då den är bra för att hålla hemsidan levande samt för att ge 
sökmotorer mer innehåll att indexera. Vi tar fram en snygg design på hemsidans blogg samt de enskilda 
inläggen - dessa designar vi och strukturerar upp för er så att ni kan skapa innehåll med bra förutsättningar 
för att få bra placeringar på Google. 



Villkor 
Företagarföreningen Mitt Skåne äger rättigheterna till texter, bilder, filmer som produceras, samt hemsidan med alla dess 
komponenter. Efter att arbetet med hemsidorna påbörjas ingår möjligheten till ändringar/tillägg av initiala önskemål och 
specifikationer utan extra kostnad. Dessa ändringar får utföras 3 gånger innan timtaxa på 1000:- ex.moms börjar gälla. Fast 
pris på ändringar/tillägg ges vid önskemål. Ändringar/tillägg innebär en återkoppling av tidigare godkänd design och 
funktionalitet, där önskade ändringars omfattning inte spelar roll. 
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Offerten är giltig i 6 veckor..

Tjänst Beskrivning Kostnad

Ny hemsida Ett nytt koncept för hemsidan visitmittskane.se, enligt 
presenterad offert och bifogad bilaga från 

VisitMittskåne.

225 000:-

Summa ex.moms 225 000:-

Moms 56 250:-

Totalsumma ink.moms 218 250:-


