Hinnasto
Perusominaisuuksien hinnat

Perusominaisuudet

Kotisivujesi kuukausihinta määräytyy valitsemastasi sivutyypistä,
ominaisuuksista sekä laskutusjakson pituudesta.
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12kk

6kk

3kk

4,76 €/kk

6,37 €/kk

Yhdistys 13,90 €/kk

14,90 €/kk

15,90 €/kk

Yritys 17,90 €/kk

18,90 €/kk

19,90 €/kk

Yksityishenkilö 3,95 €/kk

•
•
•
•

Hinnat ei sis. alv

Erilaisia ulkoasu- ja värimalleja
Helppo ylläpitosivusto
Selkeät käyttöohjeet
Oma www-osoite
Palautelomake
500 megatavua levytilaa kotisivuille,
kuville ja muille tiedostoille
Asiakaspalvelu
Sisältösivut (tekstiä, kuvia ja
taulukoita)
Kävijätilastot
Tiedostoselain kuvien ja muiden
tiedostojen lähettämiseen

Lisäominaisuudet
Uutiset 4 €/kk

Tapahtumakalenteri 4 €/kk

Verkkokauppa 10 €/kk

Laajat kävijätilastot 4 €/kk

Kuva-albumi 4 €/kk

Pikakysely 4 €/kk

Bannerit 4 €/kk

Blogi 4 €/kk

Postituslista 4 €/kk

Hakukone 4 €/kk

Keskustelupalsta 4 €/kk

Kyselyt ja lomakkeet 10 €/kk

Kieliversiot 10 €/kk

Sähköpostiosoitteet alk. 2 €/kk

Verkkotunnukset alk. 15 €/vuosi

Urheiluseuraominaisuudet 4 €/kk

Ravintolaominaisuus ja ruokalistat
4 €/kk

Extranet 10 €/kk

Uutisominaisuudella voidaan tiedottaa yrityksen
tai yhdistyksen ajankohtaisista asioista.

Verkkokauppa -ominaisuudella voi myydä
tuotteita tai palveluita internetissä.

Kuva-albumilla jaetaan kuvia suurelle yleisölle
vaivattomasti!

Bannereiden avulla sivuille voidaan liittää
esimerkiksi yhteistyökumppaneiden tai
mainostajien logoja.

Postituslista on tehokas tapa viestiä asiakkaille
tai jäsenistölle.

Keskustelupalstalla voidaan viestiä päivän
polttavista aiheista tai kerätä palautetta sivujen
käyttäjiltä.

Toteuta kotisivut eri kielillä Kotisivukoneen
kieliversiopalvelun avulla.

Voit parantaa kotisivujen löydettävyyttä
tilaamalla oman verkkotunnuksen (esimerkiksi
www.yritys.fi)

Ravintolaominaisuuden avulla ravintolat voivat
ylläpitää helposti ruoka- ja juomalistojaan.

Tapahtumakalenteriin merkitset yrityksen tai
yhdistyksen tärkeät tapahtumat,seminaarit ja
turnaukset.

Laajojen kävijätilastojen avulla seurataan
monipuolisesti kotisivujen kävijämääriä.

Pikakyselyllä voidaan tiedustella sivuilla
vierailevilta mielipidettä johonkin ajankohtaiseen
kysymykseen.

Blogi on nykyajan sähköinen päiväkirja, jonka
avulla joko yksi tai useampi henkilö voi kirjoittaa
mielenkiintoisista aiheista ja ilmiöistä.

Hakukoneella voidaan hakea sisältöä kotisivuilta
hakusanoilla.

Kyselyominaisuuden avulla toteutat helposti
erilaiset kyselyt asiakkaille ja sidosryhmille tai
vaikkapa yhdistyksen jäsenille.

Kotisivukone tarjoaa sähköpostiosoitteita
yhden, viiden ja kymmenen osoitteen
paketeissa.

Urheiluseuraominaisuudet sisältävät
jalkapallolle, jääkiekolle ja salibandylle
räätälöityjä ominaisuuksia.

Extranetin avulla voit luoda kotisivuillesi
salasanasuojatun osion, jonka taakse voidaan
määritellä halutut ominaisuudet.

Hinnat ei sis. alv
Kotisivukoneen hinnasto 9.8.2013. Nämä hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

