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KREATIVA HEMSIDOR 
MED PERSONLIG TOUCH!
Välkommen till Elefant Webb!
Behöver du en funktionell hemsida, som är utformad efter ditt företags 
profil och din målgrupp? En hemsida som är sökmotorvänlig, 
användarvänlig och som går att anpassa efterhand som olika behov 
uppstår?

Då har du hittat helt rätt! Elefant Webb kan hjälpa dig att få en hemsida 
efter dina önskemål. Vi bygger hemsidor i det populära hemsidesverktyget 
Joomla, som är Open Source och helt kostnadsfritt. Du får en modern och 
sökmotorvänlig webbplats som effektivt kommunicerar budskapet till din 
målgrupp.

“

“Mållös! Det var det första som kom över mig när jag 
klickade på länken och såg Elefant Webbs förslag till mig 
och min hemsida. Så här vill jag att det ska se ut! Och så 
fortsatte det rakt igenom hela arbetet.  
Professionellt, lyhört och engagerat.”

 



Hos oss har du råd att skaffa en riktigt bra hemsida till ditt företag. Inga 
dolda avgifter och alltid möjlighet till fast pris. Med hög service och stort 
kunnande inom webb, eftersträvar vi trygga & långsiktiga relationer med 
dig som kund.

Oavsett om du behöver en helt ny hemsida eller vill att vi förnyar din 
nuvarande, så kan vi hjälpa till. I Joomla kan vi bygga allt från STORA och små 
sajter, tidningsmagasin, företagssidor och mycket mer.

HEMSIDESVERKTYGET JOOMLA
Med det prisbelönta hemsidesverktyget Joomla är det lätt att själv sköta 
hemsidan! Du behöver inga förkunskaper.

Du är aldrig låst med en Joomla-hemsida, utan kan alltid modifiera och 
anpassa din hemsida efter behov. Det är enkelt att ändra i texten, 
lägga in bilder eller justera kontaktuppgifterna. Behöver du bygga ut din 
hemsida med nya funktioner så är det enkelt att koppla till färdiga 
moduler.

Exempel på funktioner som enkelt kan kopplas till din hemsida är 
webbshop, nyhetsbrev, fotogalleri, tidbokning och mycket annat. 

Du kan också göra en webbplats där användare kan logga in och se olika 
innehåll, beroende på vilka rättigheter du ger dem. 

Joomla är ett i grunden avancerat och smidigt system som kan användas för 
en mängd olika bra saker!



SNYGGT I MOBILEN MED!
Alla de hemsidor vi bygger är som standard mobilanpassade och 
byggda i responsiv design. Med det menas att hemsidan 
anpassar sig automatiskt efter skärmstorleken på enheten som 
besökaren använder för att besöka hemsidan, som mobil, tablet 
eller vanlig dator.

Idag används både mobil och surfplatta för inköp och vanligt surfande. 
Det betyder att för att ge dina besökare bästa möjliga upplevelse på din 
hemsida, så bör den vara mobilanpassad. En hemsida som inte är 
mobilvänlig får dessutom sämre resultat på Google, så det finns all 
anledning att ha en mobilvänlig hemsida.

 
SERVICE & SUPPORT
Skulle problem dyka upp eller om frågor uppstår kan det vara skönt att 
ha någon att konsultera. Du kan känna dig trygg med att vi alltid finns där 
för dig, redo att rycka in för en webbinsats.

Med ett serviceavtal får du förtur till supporttjänster. I avtalet ingår 
att vi sköter löpande uppgraderingar av Joomla till ett fast pris,  
oavsett antal uppgraderingar.

Vi kan även hjälpa till att göra en teknisk manual eller rycka in som er 
egen ”webbmaster”.



SÖKMOTOROPTIMERING
Att sökmotoroptimera din hemsida hjälper dina besökare att 
hitta den när de söker efter dina produkter eller tjänster på 
Google. Det är ett effektivt sätt att marknadsföra din hemsida. 

Vi kan hjälpa till att ordna grundläggande sökmotoroptimering som 
lägger en stabil grund för din hemsidas synlighet på webben.

BLÄDDERBAR BROSCHYR
Många företag har pdf:er på sina hemsidor. Det kan handla om en broschyr 
för att marknadsföra företaget eller kanske en produktkatalog eller något  
annat. För att sticka ut från det vanliga är det kul att göra något annorlunda 
och kul med sin pdf! 

Låt dina besökare bläddra i din broschyr direkt på skärmen!  
Garanterat ett annorlunda och trevligt sätt att få människor att  
uppmärksamma din broschyr!

Kontakta oss så hjälper vi gärna till att ordna en ”blädderbar”!  



VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS!

Telefon: 040-402 302

E-post: info@elefantwebb.se

Hemsida: www.elefantwebb.se

• Hemsidor för företag/organisationer

• Smidiga hemsidesverktyget Joomla

• Mobilanpassa hemsidan i responsiv design

• Nyhetsbrev

• SEO/Sökmotoroptimering

• Migration & Uppgradering

• Blädderbar PDF

• Service & Support

VAD KAN VI GÖRA FÖR DIG? 


