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5 tips för att öka 
er konvertering
Konverteringsoptimering (CRO) handlar om att 
maximera andelen besökare som agerar som vi
vill. Men hur får vi dem att göra det?

1Förstå syftet med er hemsida. Vad vill ni att besökaren ska 
göra? Är målet att de ska ringa er eller fylla i ett kontaktformu-
lär? Vill ni att kunden ska prenumerera på ett nyhetsbrev eller 
ska de endast se era referenser? Bestäm ett tydligt syfte och 
optimera sidan efter det.

2Minska trösklar som leder till syftet. Är syftet att kunden 
ska kontakta er? Se då till att göra detta så lätt som möjligt att 
kontakta er. Exempelvis, ha mailadress och telefonnummer 
synligt längst upp på sidan med tydlig information om hur 
och när man kontaktar er lättast.

3Tänkt på första intrycket. Kunden har undermedvetet 
bestämt sig redan efter en sekund vad de tycker om er. Det 
kommer ha stor inverkan på beslutet om de blir kunder eller 
ej. Risken finns att de lämnar er sida omgående och väljer 
nästa i sökresultatet om dom inte är nöjda med vad dom ser.

4Validering genom referenser. Vi människor gör som an-
dra gör. Det finns en uppsjö av forskning som visar att vi 
människor tendera att välja det andra redan valt. Därför är 
det bra om det finns referenser på sidan om vad andra tycker 
om er. 

5Underlätta kontakt. Det bör alltid vara enkelt att ta kontakt 
med er. Håll era kontaktuppgifter aktuella. Vi rekommenderar 
att ha kontaktuppgifter tillgängligt på hemsidans alla sidor. 
Förslagsvis i toppen eller botten av sidan. En annan god idé 
kan vara att alltid ha ett kontaktformulär nära till hands.

A
ndreas tipsar!

Andreas Fjellman
Grundare och VD

andreas@pinevision.se
070 214 31 44



På Pinevision brinner vi för att förverkliga företags 
affärsmål med enkla och effektiva lösningar. Ge-
nom resultatinriktad webbproduktion och varu-
märkesbyggande branding kan vi tillföra något för 
alla. 

Varför ska det vara så svårt att ha en levande webbplats? Måste det 
verkligen vara dyra och krångliga avtal, långa processer och komplexa 
lösningar idag? Vi är helt enkelt inte nöjda med hur dagens bransch ser 
ut. Vi vill sätta en ny standard för alla aspekter kring modern webbpro-
duktion. 

Vi vill alltid att du som kund ska känna trygghet med oss som leveran-
tör. Därför lägger vi stor vikt i att vara tydliga och transparenta i alla 
led. Vårt arbetsflöde är anpassat för att vara så enkelt och effektivt som 
möjligt. 

Det finns något som passar alla målsättningar. Från snabba och effekti-
va webbproduktioner, skräddarsydda designlösningar till varumärkes-
byggande branding med utgångspunkt från era affärsmål. 

Kort och gott, genom att fokusera på enkelhet och transparenta pro-
cesser skapar vi en strategiskt genomtänkt design. 

Design för totalt
enkelhet

Pinevision D
esignstudio



För dig som vill 
börja smått
Våra mallar är perfekt när man vill ha hög kvalité 
och se vad man köper rent visuellt redan från bör-
jan. Kom igång snabbt och justera designen i efter-
hand för att få den exakt som ni vill ha den.

Spar tid genom att välja mallpaketet, där ni ser direkt vad ni får som 
slutprodukt. En färdig struktur underlättar när man producerar sitt 
innehåll genom att alltid ha det visuella att utgå från. 

Med en projektledare går vi igenom ert innehåll inför den nya hemsi-
dan och ser vilken av våra hemsidemallar som skulle passa er verksam-
het. Material samlas in och en designer lägger allt på plats i den valda 
mallen. Färger och typsnitt anpassas efter er grafiska profil 
eller önskemål. 

A
npassad m

all

»Enkla och smarta lösningar som ger 
oss ett verktyg att lätt redigera våra 
hemsidor. Perfekt service!«

Michael Agerbring, Funky Man

Detaljer
En veckas produktion

Tio undersidor
Färdig designmall

Responsiv design (mobilanpassad)
Personlig projektledare

Utbildning i verktyget epage

Pris 9 900 kr exkl. moms



Låt oss göra 
jobbet
Få en unik design där vi utgår från era idéer och 
önskemål. Vi kompletterar era idéer med vår erfa-
renhet för att tillsammans skapa en design som når 
önskat resultat.

Utforska egna design- och funktionsidéer med en projektledare och 
hitta vad som konverterar mot er målgrupp. Med standardpaketet 
sammansvetsar vi era egna idéer med vår kompetens. 

Tillsammans med projektledare går vi igenom syfte och mål med 
den nya webbplatsen. Vi går igenom era önskemål samt designidéer, 
med input från vår projektledare för att sätta förutsättningarna för en 
träffsäker design. När allt material finns insamlat tilldelas projektet en 
designer som börjar producera er nya och unika webbplats.

Standard

»Det blev jättebra! Det är mycket ro-
ligare att uppdatera dem nu när det 
är så enkelt. Tack!«

Malin, Kemibolaget Oceanprodukter AB

Detaljer
En veckas produktion
Tio undersidor
Design från grunden, anpassad layout
Responsiv design 
Mobilversion
En revision
Personlig projektledare
Utbildning i verktyget epage

Pris 19 900 kr exkl. moms



Personligt & unikt 
för just er
Vi tar fram en skräddarsydd design utifrån ett be-
fintligt eller nytt koncept. En lönsam design som 
inger den känsla ni önskar och vägleder besökaren 
att göra det ni vill.

För er som vill lägga mer fokus på strategi i design och utformning för 
att kunna öka konverteringen. Vi ser över era affärsmål med den nya 
webbplatsen och hur vi kan skapa en unik design anpassad för att nå 
era mål.

Under en workshop gör vi en djupare analys och kartlägger företagets 
affärsmål samt lägger upp en strategi för hur vi ska nå era mål. Vi tittar 
samtidigt på hur branschen ser ut och profilerar sig. En strategiskt ar-
betsgrupp sätts ihop. Speciellt utvald för att nå era mål och baserat på 
vad som behöver produceras.

Detaljer
Workshop

Unik design från grunden
Responsiv design

 Mobilversion
Tre revisioner

Personlig projektledare
Personlig designer

Utbildning i verktyget epage

Pris fr. 50 000 kr exkl. moms

G
rand D

eluxe

»Klart bästa webbyrån i stan! Grym 
support, snygga hemsidor och hög 
kvalitet. Rekommenderar!«

Joel Svensson, Partykungen.se



Få genomslag på 
sociala medier
Innehållet är kärnan för att lyckas på dina sociala 
medier. Sätt upp en strategi och basera ditt inne-
håll efter vad din målgrupp efterfrågar.

1Planera långsiktigt. Planerad content marketing effektiviserar 
ditt arbete. Skapa en kalender baserad på veckor eller månader 
och fyll med planerade inlägg. Kalendern ger dig möjlighet att 
få en överblick att du följer den röda tråden och producerar 
inom rätt ämnen för att nå ut till målgruppen. 

2Skapa bra innehåll. Bra innehåll ska engagera och beröra 
läsaren. Istället för att skylta produkt, tjänst eller pris - dela 
vad för nytta och värde den har för slutkunden, skapa ett be-
gär eller tillfredsställ ett behov. Innehållet ska antingen ge ett 
informativt eller ha ett underhållande värde. 

3Ta fram skalbart innehåll. Hitta en eller ett par starka kär-
nidéer för att börja ett innehåll som sedan kan leda till flera 
spin-offs. Det gör det lättare att skapa mer innehåll och kan 
vara något som får läsaren eller lyssnaren att fortsätta enga-
gera sig i ditt innehåll.  

4Gå ut i rätt kanal. Vart befinner sig din målgrupp? Vart söker 
de efter information och nöje? Dina sociala medier är till för 
att underhålla och utbilda din målgrupp. Därför är det viktigt 
att du finns och når ut där din målgrupp befinner sig. Med 
det innehåll dom vill ta åt sig på den aktuella platformen.

5Sätt mål som går att mäta. Ger ditt engagemang i sociala 
medier resultat? Sätt upp en tydlig och realistisk målbild. Hur 
målbilden ser ut bör alltid utgå från ett affärsmål och vara 
uppföljningsbart. Det kan vara att öka varumärkeskännedom, 
driva mer trafik till egna kanaler eller öka merförsäljningen. 

M
atilda Tipsar!

Matilda Eriksson
Projektledare
matilda@pinevision.se
026 280 58 30



Paketering för alla 
typer av behov 
Alla verksamheter är unika och har olika målsätt-
ningar och kräver då olika förutsättningar. Vi har 
tydliga och enkla abonnemangsformer, det ingår 
alltid drift, fri uppdatering av verktyget och du 
slipper krångliga uppsägningstider.

Business

Epage verktyg för hemsidan
Webbhotell
1 domän gratis
Teknisk support
Responsiv design
Mobilversion
Besöksstatistik
Max 100 st undersidor

A
bonnem

ang

Business Plus

Epage verktyg för hemsidan
Webbhotell
1 domän gratis
Teknisk support
Responsiv design
Mobilversion
Besöksstatistik
Max 100 st undersidor
SEO On-page
HTTPS, Secure Connections
10 timmar service

3 990 kr per år

5 990 kr per år



Vad kan man göra med sina
10 servicetimmar?
Under abonnemangstiden har ni tio (10) timmar att nyttja/fördela/disponera. 
Servicepaketet förnyas automatiskt varje ny abonnemangsperiod och 10 nya 
timmar finnas att nyttja. Timmarna kan fördelas på valfritt område 
enligt nedan.

Uppdatering av innehåll

Är det brist på tid för att själv 
uppdatera innehållet eller om 
ni bara vill spara tid kan ni be 
oss att lägga in det nya materi-
alet och publicera åt er. Allt 
förutsatt att vi har materialet 
tillgängligt innan.

Design

På efterfrågan eller med 
konsultation av Pinevision 
kan vi göra designförändring-
ar, utveckla eller göra en hel 
redesign av er hemsida.

Mail & domänsupport

Bistå med support för mail- 
och domäntjänster. Exempel-
vis flytta inkorgar, vidarebe-
fordringar och flyttar. 

Servicetim
m

ar

Sökoptimering

Vi kan hjälpa er att välja rätt 
sökord från början i en sök-
ordsanalys för att få en bra 
grund och därefter optimera 
er hemsida utefter analysen. Vi 
kan även långsiktigt utvärdera 
och vidareutveckla sökmotor-
optimeringen. 

Utbildning

Vill ni fördjupa er i verktyget 
epage, utbilda fler på före-
taget eller vill utveckla era 
kunskaper inom sökmotorop-
timering kan service-timmar-
na användas på utbildning. 



Skapa slagkraftig 
design på nolltid
Love the basics. Håller man sig bara till grunderna 
så behöver det inte vara raketforskning att få till en 
design som fungerar.

1Strukturera innehållet ordentligt. Rubriker, brödtext, listor 
och länkar är dina vänner. Använd dessa för att göra innehållet 
lättöverskådligt för besökaren. Ta inspiration från tidningar, 
vilka oftast är väldigt bra på att strukturera upp sitt innehåll på 
ett tydligt och lättöversiktligt vis.  

2Vänsterjustera all text. Vi läser från vänster till höger, uppi-
från och ned. Använd detta till er fördel när ni designar. Även 
om centrerad text kan vara snyggt, så är det väldigt svårt att 
få bra och lättläst. Krångla inte till det i onödan, vi vill inte att 
användaren skall behöva koncentrera sig och bli trötta.

3Utgå från innehållet. Börja med att lägga ut allt innehåll du 
har att arbeta med på en sida. Strukturera innehållet så att det 
är så lätt som möjligt att ta åt sig. Gruppera innehåll som hör 
ihop på ett tydligt vis. Lägg bara till objekt som gör innehållet 
lättare att förstå. Allt annat är överflödigt.

4Repetera så mycket som möjligt. Våra hjärnor gillar ordning 
och reda, det gör det enklare för oss att sortera in och förstå 
vad vi ser. Försök därför att repetera så mycket som möjligt 
genom er design. Det gör det enklare för användaren att 
förstå hur dom skall ta in er design. 

5Tänk på kontrasten när ni designar. Låt det viktigaste inne-
hållet stå ut. Guida användaren genom att göra det tydligt 
vad som är viktigt i designen. Det skall vara tydligt vad vi vill 
att användaren ser i första, andra och tredje hand. Tänk på att 
vi scannar igenom innehållet för att hitta det viktigaste.

A
rvid tipsar!

Arvid
Head of Design

arvid@pinevision.se
026 280 58 30



Så här går det till
- vår process
Grunden i ett lyckat designprojekt är att känna 
till sin omgivning och sina förutsättningar. För att 
varje produktion skall få rätt förutsättningar redan 
från början, arbetar vi alltid enligt en noga framta-
gen arbetsmodell.  

Upptäck. I ett första skede får ni kontakt med en av våra projektledare 
som tillsammans med er kartlägger företagets kärnvärden, målgrupp 
samt de förutsättningar som finns för en funktionell och lönsam de-
sign. Vi ser tillsammans igenom vad för material som skall samlas in 
och vad som ska prioriteras. 

Skapa. Utifrån dom upptäckter som gjorts under upptäcktsfasen bör-
jar en designer att skapa ett koncept. Konceptet tas sedan vidare och 
produceras till den slutgiltiga produkten.

Utveckla. En utvärdering bokas in med projektledaren.Tillsammans 
går vi igenom att slutprodukten fungerar som önskat och tar eventuell 
feedback som kommit in. Här planerar vi in eventuell fortsatt arbete 
som skall ske från er som kund eller vår designer för att kunna lansera. 

Leverera. När utvärderingen är klar och godkänd får ni åtkomst till 
hanteringen av er nya produkt och projektet anses nu som slutfört. En 
utbildning sker i samband med leveransen tillsammans med vår Kund-
service och ett datum för lansering sätts. 

Uppföljning. För att säkerställa att vi nått dom mål och riktvärden som 
satts upp för projektet så genomförs en uppföljning på arbetet. Här 
kontrollerar vi att allt gått som planerat, samlar in feedback, och vid 
behov, planerar in vidareutveckling av produkten.  

Processen


