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Mål 
Målet är att Peoples Choice enkelt ska kunna 
uppdatera sin hemsida själva och få fler kunder som 
hittar till sidan via sökmotorer som Google.  

Lösning 
Vi tackar för förtroendet och offererar följande 
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NY HEMSIDA

Startpaket Google SEO - 
sökoptimering 
Vi gör följande moment.  

• Upprättande av SEO-strategi.  

• 2 kompletta landningssidor för valfria söktermer.  

• Sökordsanalys och förslag på titlar 

• Starta och optimera samtliga Googles tjänster för 
att synas och mäta aktivitet på hemsidan.  
  
+ Google Search console 
+ Google Analytics 
+ Google My business 

•Grundutbildning 1/2 dag i SEO för att kunna 
fortsätta optimera själva. 

Startpaket Ny hemsida 
Vi gör följande moment. 

• Kontroll befintlig hemsidas innehåll och länkar.  

• Uppbyggnad av ny hemsida i verktyget 
Squarespace inkl startsida och 2 undersidor  

• Sidan mobilvänlig från start 

• Struktur och design av hemsidan 

• Sökanalys och förberedande arbeten för flytt  

• Responsiv design - fungerar i alla skärmstorlekar 

• Konverteringsoptimering 
+ Optimerar och mäter konverteringar 

• Utbildning i hantering av hemsidan  

• Uppföljning inom 30 dagar med eventuella 
revideringar på hemsidan 

Bakgrund 
Peoples Choice önskar samla sina hemsidor till en 
enad struktur som är lätt att underhålla. Vidare önskar 
man en bra baseline som är enkel där SEO och 
hemsidorna vilar på en bra grundstrategi.
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Investering: 
Startpaket Ny hemsida 	 18 000:-	 
Startpaket Google SEO	 20 000:- 

Totalt för en hemsida         38 000:-  
Löpande arbete / h 800:-  
 
Hosting 18 dollar i månaden till Squarespace 
tillkommer om HAAS nedan inte väljs. 

Villkor: 
Offert giltig i 60 dagar. 
Samtliga priser anges exkl. moms.  
 
Betalningsplan: 
50% vid uppstart av arbetet 
50% vid slutförande av arbetet 

Hemsida As A Service (HAAS)- Vi sköter supporten på din hemsida  

• Löpande uppdateringar och underhåll 
• Hosting och support 
• Rapporter och uppföljning på sökplaceringar och trafik 
• Justering och uppdatering av texter på hemsidan 

1 600 kr/månad

Tillval
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Fördelar med Raqs Webbyrå 
• Snabba och kreativa strateger 
• Certifierade på Google Ads och SEO 
• Personlig kontakt och återkoppling 
• Inga bindningstider - 1 månads uppsägningstid 
• Guldstatus på UC - För din trygghet 
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…………………………………………………… 

Hasan Fransson 

Raqs AB 
Org-nr 556954-0189

…………………………………………………… 

Peoples choice 
Org-nr: 556705-5784

Vi ser fram emot ett givande samarbete med er. 
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