Kotisivuasiat
kerralla kuntoon!

Helpoin tapa toteuttaa omat kotisivut
tai verkkokauppa!
Omilla kotisivuilla lisäät näkyvyyttäsi,
tehostat markkinointiasi ja parannat
löydettävyyttäsi verkossa.
Kotisivukoneen avulla voit aloittaa
vaikka oman verkkokaupan pyörittämisen tai laajentaa kotisivuja muilla
lisäominaisuuksilla, kuten uutisominaisuudella, postituslistalla tai bannereilla.
Perusominaisuudet

Tuotteet ja verkkokauppa

Kotisivujen perusominaisuuksiin kuuluu suomenkielinen ylläpitosivusto, jonka avulla sisällön
luominen ja päivittäminen onnistuu helposti.
Lisäksi perusominaisuuksiin sisältyy:

Esittele ja myy tuotteitasi tai palveluitasi Internetissä. Ominaisuus sisältää valmiin pohjan, jonne
tuotteiden tietoja ja kuvia on helppo syöttää.
Verkkokauppaan voi liittää myös luottokortti- ja
verkkopankkimaksut.
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Erilaisia ulkoasu- ja värimalleja
Sisältösivut (tekstiä, kuvia ja taulukoita)
Tiedostoselain kuvien ja muiden tiedostojen
lähettämiseen
Selkeät käyttöohjeet
Oma www-osoite
(esim. matinkukka.palvelee.fi)
Palautelomake
Kävijätilastot
500 megatavua levytilaa kotisivuille, kuville ja
muille tiedostoille
Asiakaspalvelu sähköpostilla

Uutiset
Tiedota tehokkaasti ajankohtaisista asioista. Uutisominaisuuden avulla voit mm. ajastaa sivuillesi
tulevia tiedotteita ilmestymään ja poistumaan
haluamanasi ajankohtana.

Postituslista
Viesti tehokkaasti asiakkaille tai jäsenistölle.
Käyttäjät voivat liittyä postituslistalle ja vastaanottaa palvelun kautta lähetettyjä tarjouksia ja
tiedotteita.

Bannerit
Toimivat kotisivut saa toteutettua jo perusominaisuuksilla, joiden päälle voi tarpeen mukaan
kytkeä ohessa listattuja päivitystä helpottavia
lisäominaisuuksia.

Liitä sivuillesi yhteistyökumppaneiden logoja tai
mainoksia. Bannereista on mahdollista tehdä
linkkejä yhteistyökumppanin tai mainostajan
omille kotisivuille.

Kuva-albumi
Jaa kuvasi suurelle yleisölle vaivattomasti! Kuvien
lisäys on nopeaa ja palvelu pienentää kuvat
automaattisesti sopivan kokoisiksi. Voit suojata
kuva-albumin myös salasanalla.

Laajat kävijätilastot
Seuraa monipuolisesti kotisivujesi kävijämääriä.
Näet selkeinä esityksinä päivittäiset ja kuukausittaiset kävijämäärät sekä sivulataukset. Näet
myös miltä sivuilta omille sivuillesi on siirrytty
ja millä hakusanoilla sivusi on löydetty hakukoneista.

Ryhdy verkkokauppiaaksi!
Kotisivukone on oivallinen työkalu verkkokaupan perustamiseen.
Verkkokaupan avulla voit lisätä yrityksesi myyntiä ja tuoda tuotteesi
laajemman asiakaskunnan saataville. Verkkokaupan avulla markkinaalueenasi on koko maailma!

Tapahtumakalenteri
Merkitset ylös tärkeät tapahtumat, seminaarit
ja turnaukset. Tapahtumat jaotellaan kuukausikohtaisesti.

Kiillota yrityskuvaasi omalla
yksilöllisellä verkkotunnuksella
ja sähköpostiosoitteella
Verkkotunnus
Hanki itsellesi oma helposti muistettava kotisivuosoite (esim. www.yritys.fi), jonka avulla
kotisivusi löydetään entistä paremmin. Verkkotunnuksen avulla saat tarvittaessa myös oman
sähköpostiosoitteen.
Myös jo olemassa oleva verkkotunnuksesi voidaan siirtää Kotisivukoneella tehdyille kotisivuille.

Sähköpostiosoitteet
Sähköpostiosoitteita saa yhden, viiden ja kymmenen osoitteen paketeissa. Sähköpostia voi
käyttää myös webmailin kautta ja sähköpostiosoitteissa on automaattisesti virustarkistus
sekä roskapostinsuodatus. Sähköpostiosoitteet voivat olla esimerkiksi muodossa etunimi.
sukunimi@yritys.fi.

Tutustu jälleenmyyjäsi kanssa
myös muihin käteviin ominaisuuksiimme, kuten blogiin, keskustelupalstaan, vieraskirjaan,
pikakyselyyn, hakukoneeseen ja
urheiluseuroille räätälöityihin ominaisuuksiin.

Toimivat ja hyvännäköiset kotisivut helposti!
Tarvitsetko kokonaan uudet kotisivut vai uudistuksen vanhoille sivuillesi?
Anna ammattilaisen hoitaa kerralla kuntoon sekä kotisivujen ulkoasu että
sisältö ja hanki verkkosivuillesi vipinää.
Jälleenmyyjä auttaa luomaan sivuillesi selkeän ja toimivan ulkoasun, joka tuo sivujen sisällön
paremmin ja houkuttelevammin esiin. Persoonallisella ulkoasulla erotut kilpailijoistasi ja kävijätkin
viihtyvät sivuillasi paremmin.
Kotisivut ovat tärkeä osa yritysten markkinointia ja ehdoton tiedotuskanava yhdistyksille ja seuroille. Kotisivuilla tavoitat niin asiakkaat, yhteistyökumppanit, jäsenet kuin harrastuskaveritkin.
Kotisivukone tarjoaa kustannustehokkaan tavan viedä yritys verkkoon, pitää sisältö ojennuksessa
ja aloittaa vaikkapa oman verkkokaupan pyörittäminen ilman ohjelmointiosaamista!
Jatkossa voit päivittää sivujasi helposti myös itse Kotisivukoneen kätevän, suomenkielisen
ylläpitosivuston avulla ja maksat palvelusta vain edullista kuukausimaksua.

Kotisivujen ylläpito on helppoa ja nopeaa!
Koko kansan tunteman TV-kokin Jaakko Kolmosen kotisivut on toteutettu Kotisivukoneen avulla.
Jaakko ylläpitää itse omia kotisivujaan ja on tyytyväinen uudistettujen kotisivujensa päivitystapaan.
Kotisivuilta löytyy mm. laaja kirjo erilaisia ruokaohjeita, Kokin blogi sekä verkkokauppa, josta
löytyy niin kirjoja kuin keittiövälineitäkin.
- Kotisivukoneen käyttö on helppoa ja voin itse
päivittää kotisivuja kotonani juuri silloin kun on
tarvetta. Lisään kotisivuille jatkuvasti uusia ruokaohjeita, kirjoitan blogia ja ylläpidän verkkokauppaa,
Jaakko Kolmonen kertoo.
Tutustu Jaakko Kolmosen kotisivuihin
osoitteessa: www.kokkikolmonen.com

Kotisivukoneen jälleenmyyjäsi
http://www.yrityksenkotisivut.fi
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