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Et webbyrå med øye
for detajler

Noen av våre kunder

Fredrikstad Webdesign AS er en totalleverandør av webutvikling, design og
synlighet på internett.
Selskapet ble stiftet i 2014 av Knut Hunderi og huser i dag 5 ansatte,
og over 150 kunder. Vi sitter godt plassert i Mosseveien i Fredrikstad
hvor vi daglig kommuniserer med kunder fra hele landet.
Ingenting gleder oss mer enn å se bedrifter øke sin konkurranseevne
på bakgrunn av de tjenestene vi leverer. Vi streber etter å utvikle
gode, langvarige og verdiskapende kundeforhold, og da må vi levere
produkter og tjenester av høy kvalitet. Derfor har vi en 100%
fornøydgaranti på alt det vi leverer.
Vi har en visjon om å ikke nødvendigvis bli størst, men å bli
kjennetegnet som et webbyrå med stor takhøyde, en samarbeidspartner som stiller opp på kort varsel, og som leverer tjenester av
høy kvalitet.
Alle bedrifter har forskjellige behov når det kommer til hjemmesiden
sin og synlighet på internett. Noen har enkle behov, noen er ikke klar
over sine behov, mens andre har store behov.
Har du et prosjekt du vil prate om, kanskje? Jeg hører gjerne fra deg.
Fredrikstad Webdesign AS tar utfordringen!

“

Fredrikstad Webdesign
har vært helt gull å
samarbeide med i flere
år, spesielt for oss som
har mest lyst til å drive
med det vi kan best! FW
gir oss en bekymringsfri
hverdag på internett.
Jørgen Fredheim,
Stiftelsen Fyrlykta
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Knut Hunderi
Gründer og daglig leder

„
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“

Takk til Fredrikstad Webdesign for ny nettside til
Logistikkforeningen.
De er veldig løsningsorienterte og har god
oppfølging etter at nettsiden ble levert.
Anbefales!
Glenn-Frode Lund,
Logistikkforeningen

„

Merete Nyegaard Dehn,
Dehn Design AS

Hjemmeside

Nettbutikk

Skap et solid førsteinntrykk med
stilrene og mobilvennlige nettsider.

Invester i en fleksibel salgsplattform
med et skreddersydd design.

Nettsiden er ofte det første møtet nye kunder har med din
bedrift. Mange nettsider har i dag over 80% mobilbesøk, noe
vi legger stor vekt på i designprosessen vår.
WordPress gir deg fleksible og dynamiske nettsider uten
begrensninger for videreutvikling. Nettsiden kan du enkelt
redigere og publisere innhold på selv, gjennom et oversiktlig
og brukervennlig administrasjonspanel.

1.

2.

Behovsanalyse

Etter at du har tatt kontakt med
oss har vi som standard at du
gjennomfører en behovsanalyse for
å finne ut hvor skoen trykker.

Kartleggingsmøte

I det påfølgende møtet blir vi bedre
kjent med bedriften din, og ser
sammen på ulike muligheter og
løsninger.

GDPR-vennlig
Sikkerhet
Lav lastetid
Søkemotoroptimalisert
Mobilvennlig

3.

Pristilbud

Du får oversendt et konkret og
uforpliktende pristilbud.
Vi har en ’100% fornøydgaranti’
på alle oppdrag.

Visste du at...
...4 av 5 kunder velger å tegne en webmasteravtale med oss?
La oss ta ansvaret for drift, sikkerhet og vedlikehold slik at du kan
tenke på andre viktige ting i bedriften.
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Jeg gir Fredrikstad Webdesign og Knut Hunderi
topp score for dyktighet,
utførelse og fantastisk
oppfølging! Kommer til
å anbefale dere varmt
videre til hele mitt
nettverk.
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Enten du starter med blanke ark eller ønsker å bytte nettbutikkplattform, så har vi løsningen for deg. Med WordPress
og WooCommerce får du en skreddersydd og fleksibel nettbutikk hvor du kan selge alt fra fysiske produkter til digitale
tjenester og abonnementer med automatiske trekk.
Nettbutikken kan du enkelt administrere selv gjennom et
brukervennlig kontrollpanel, som gir deg full oversikt over
lager, ordre og kunder.

4.

Prosjektfase

Dere blir innvolvert i prosjektet
fra starten av, slik at du har
muligheten til å komme med
fortløpende tilbakemeldinger,
endringer og korrigeringer.

5.

Lansering

Gratulerer med ny nettside! I tillegg
til 4 uker fri oppfølging vil du få
opplæring, og tilbud om en
webmasteravtale.

„

Administrer produkter selv
Enkel lager- og ordrehåndtering
Fokus på sikkerhet
WooCommerce
Søkemotoroptimalisert

6.

Strategier for vekst

Hvis du ønsker en samarbeidspartner på videre utvikling,
innholdsproduksjon og digital
markedsføring kan vi bistå deg.

Visste du at...
...i 2019 kjører 22% av alle nettbutikker på WooCommerce, og er den
mest populære handelsplatform for nettbutikker? WooCommerce blir
regelmessig oppdatert for å følge utviklingen på internett.
fredrikstad
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Vi hadde behov for en
ny grafisk profil og
nettside til Scheibler
Advokatfirma. Fredrikstad
Webdesign leverte til
våre forventninger, og vel
så det. Takk for et godt
samarbeid!
Arnor Z. Scheibler,
Scheibler Advokatfirma AS

Jeg må si at dere er
effektive og gjør en grundig jobb, samt at dere kan
dette med søkemotoroptimalisering og
Google Ads. Fra 2018 til
2019 økte vi med 20%.
Kjempefornøyd!

„

Henrik Løkke,
Båtbua AS

Logo & identitet

Digital markedsføring

Ny logo, grafisk identitet, eller en
modernisering av den gamle?

Alle bedrifter må markedsføre
seg digitalt!

Bedriften eller organisasjonen din måles og vurderes ut i fra
4 områder: det bedriften gjør, det bedriften sier, det andre
sier om bedriften, og hvordan bedriften ser ut.
En grafisk identitet er retningslinjer for hvordan bedriften din
ser ut i all type visuell kommunikasjon. Dette omfatter logo,
fonter, visittkort, brevark, annonser og fargepalett m.m.
I tillegg er illustrasjoner, bilder og bildebruk med på å
definere den visuelle identiteten.
Det man ser husker man bedre enn det man leser; sånn er
det bare. En fin og stilren logo, selve signaturen til bedriften,
er viktig. Farger, skrifttyper, ikoner, illustrasjoner og bildestil
er også med på å utgjøre bedriftens visuelle identitet. Grafisk
design skal skille bedriften fra konkurrenter samt identifisere
hva bedriften driver med.

Profilhåndbok
Logodesign
Visuell identitet
Visittkort
Brosjyre
Annonser
Roll-up
Markedsføringsmateriell
Samarbeid med lokalt trykkeri

Digital markedsføring er i dag et «must» for alle bedrifter som
ønsker å lykkes på nett. Det hjelper ikke å ha en fin og
moderne nettside hvis ingen finner den.
De aller fleste bedrifter er avhengige av å bli funnet når noen
leter etter deres produkter og tjenester, enten det er gjennom
et søk i Google eller ved å klikke på betalte annonser.
Vi i Fredrikstad Webdesign kan hjelpe deg med det meste
innen digital markedsføring; alt fra Google Ads til annonsering
i sosiale medier som Facebook og Instagram.

„

Google Ads
Facebook Ads
Remarketing
Søkemotoroptimalisering
Nyhetsbrev
Markedsføringsstrategi
Bannerannonsering
Videoannonsering
Innholdsproduksjon

Visste du at...
...søkeannonser i Google gjør at du blir funnet av personer som
søker etter tjenestene eller produktene du tilbyr?

Visste du at...
...logoene til Nike og Microsoft er to av de mest
gjenkjennlige logoene i verden? Mest fordi de har et tydelig og enkelt uttrykk.
...det å ha en grafisk profil gjør utvikling av ny nettside mer effektiv?
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...bannerannonser er viktig for å bygge merkevare eller for å spre
budskapet deres?
…Fredrikstad Webdesign AS er Norges største leverandør av
firma- og e-postlister? Les mer på www.e-postlister.no
fredrikstad
WEBDESIGN
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Menneskene

Knut Hunderi

Victor Lopez

Lukas Zürcher

Anne S. Andersen

Christine Eilertsen

Daglig leder

Webutvikler

Grafisk designer

Digital markedsføring

Lærling

knut@f-w.no

victor@f-w.no

lukas@f-w.no

anne@f-w.no

christine@f-w.no

“Choose a job you love and you’ll never
have to work a day in your life „

Klar for en prat?
Vi tar gjerne en uforpliktende samtale over en kaffekopp for å se på
forskjellige løsninger og muligheter for bedriften din.
(+47) 9036 9036
post@f-w.no
Mosseveien 3
1610 Fredrikstad
www.f-w.no

