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Webbplats

Mustasch Reklambyrå tackar för offertförfrågan gällande framtagande av webbplats till
Länsteatrarna. Nedan offert är ett komplement till Offert 120098 gällande Grafisk profil.

NULÄGE - WEBB
LänsteatrarnaS befintliga webbplats togs fram 2006 och är baserad på publiceringsverktyget
Joomla. Webbplatsen innehåller artiklar, bilder, inloggningsfält för administratörer samt
kontaktinformation. Publiceringsystemet Joomla är "open source" vilket innebär att verktyget
har en öppen källkod och ej kostar något att använda. Länsteatrarna känner att en ny grafisk
profil även ger en möjlighet att ta fram en helt ny webbplats i ett verktyg som är lättare att
administrera och innehåller funktioner som tillför mervärde både för besökare och
adminstratörer. 

LÖSNINGSFÖRSLAG - WEBB
Vi föreslår att en ny webbplats tas fram och att verktyget Wordpress används. Wordpress är
även detta ett open source-verktyg och är också gratis att använda. Systemet innehåller
många bra funktioner för fildelning mellan adminstratörer, möjlighet att koppla på
ytterligare funktioner vid behov. Systemet är inte heller leverantörsberoende vilket innebär
att systemet kan flyttas till vilken leverantör som helst. Webbplatsen ska ha en unik design,
smidigare hantering av nyheter och aktuell information som ska läggas upp på webbplatsen
samt behörighetsinställningar för administratörer och redaktörer. Webbplatsen ska visuellt
kommunicera Länsteatrarnas nya grafiska identitet, verksamhet och uttryck samt ha en väl
genomtänkt struktur och navigation.

Vi rekommenderar att vårt arbete omfattar:

STRATEGI
Omfattar: Strategisk plan för mål med webbplatsen. Vad ska den kommunicera och vem är
målgruppen. Vi träffas för ett möte på 2-3 timmar där vi tillsammans tar fram en plan för hur
webbplatsen ska hanteras och hur de olika rollerna ska upprättas.
Leveransen omfattar: Sammanfattning på möte i dokument om 1-2 sidor.

STRUKTUR / NAVIGATION
Omfattar: Vi tar fram en schematisk överblick över webbplatsens innehåll och ger förslag på
övergripande struktur och navigation för start och undersidor. 
Leveransen omfattar: Dokument som beskriver övergripande struktur och avdelningssidor
med instruktioner för kommande innehåll. Dokumentet sammanfattas på 1-2 sidor.
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FORMGIVNING
Omfattar: För att webbplatsen ska kännas unik och tilltalande tar vi fram 3-4 sidmallar som
sedan används för att bygga webbplatsens struktur. Vid designarbetet utgör vi ifrån att
moodboard och/eller den grafiska manualen finns framtagen som underlag. Mallarna kan
vara t ex startsida, undersida, medlemssida och kontaktsida.  
Leveransen omfattar: Designade sidmallar levererade som pdf:er.

KODNING AV WEBBPLATS
Omfattar: De godkända mallarna implementeras i systemet wordpress och konfigureras enligt
Länsteatrarnas behov. Strukturen för webbplatsen upprättas enligt dokument och nödvändiga
sidor skapas. Administratörsroller skapas för Länsteatrarna så att detta är klart innan
lansering.
Leveransen omfattar: Wordpressinstallation med klara funktioner.

RESPONSIVE DESIGN
Omfattar: I samband med kodning av webbplatsen görs mallarna även responsiva. Detta
innebär att mallarna anpassas till att fungera både i modernare smartphones och på
pekplattor. Responsive design innebär att sidan anpassar sig efter den enhet besökaren
använder och per automatik anpassar layouten efter enheten.
Leveransen omfattar: Formatanpassning av mallar, innehållsjustering samt implementation.

INNEHÅLLSIMPLEMENTERING
Innehållsimplementering innebär att lägga in all den information som ska finnas på
webbplatsen i form av texter och bilder. I offerten ingår inte detta arbete, istället levereras
webbplatsen med förberedda tomma sidor med fält där ni själva lägger in korrekt
information och bilder. Detta för att hålla nere på kostnaderna. Om ni önskar hjälp med
inläggningen av texter och bilderlämnar vi gärna en separat offert på detta uppdrag. Vi kan
även lämna en separat offert för textöversyn och eventuell justering av tonalitet. 

LANSERING/UTBILDNING
Omfattar: Vi hjälper gärna till med att lansera webbplatsen samt hjälper er med att upprätta
avtal för drift. Vi håller även vid behov utbildning i wordpress för tänkbara adminstratörer
innan lansering så att webbplatsen kan administreras direkt av er.  
Leveransen består av: Utbildning på vårt kontor i Karlskrona för 2-3 personer. För utbildning
på annan ort eller för fler personer lämnas offert separat. Utbildningen kan även ske på
distans.
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SUPPORT
Omfattar: Vi erbjuder löpande hjälp med uppdateringar och teknisk hjälp efter projektets slut.
Detta avtal kan antingen baseras på ett reducerat timpris eller mot fast månadskostnad. Avtal
upprättas i samband med lansering vid behov.

NYHETSBREV
Vi rekommenderar att ett externt system för nyhetsbrev används. Detta system ska ge oss
möjlighet att utifrån grafisk profil själva kunna ta fram en designad mall för nyhetsbrev som
sedan kan appliceras i systemet. Ett system som uppfyller detta och även är väldigt smidigt att
jobba i är Apsis. Kostanden för systemet är baserat på volym, d v s hur många adresser ni
önskar ha i ert kund/utskicksregister, vilket paket man väljer och debiteras per månad, kvartal
eller år. Vi hjälper till med både kontakt för avtal och teknisk implementation samt utbildning
i detta system. 

Avode, strategi  7 000,00

 Strategimöte

 Målgrupper

 Budskap

 Administrativa roller

 

Arvode, struktur/navigation  10 000,00

 Schematisk överblick

 Övergripande struktur

 Navigation

 

Arvode, formgivning  15 000,00

 Mallar

 Orginalarbete

 

Arvode, kodning  30 000,00

 Wordpressinstallation

 Funktionsanpassning
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Arvode, responsive  25 000,00

 Kodning för funktionsanpassning

 

Arvode, lansering/utbildning  8 000,00

 Lansering

 Utbildning

 

Arvode, nyhetsbrev  5 000,00

 Kodning av designmall för nyhetsbrev

 Projektledning

 

 Summa SEK  100 000,00

 

ÖVRIGT
• Offerten gäller under 30 dagar. 
• I offerten ingår förslag samt två korrekturvändor per produktion. Om det, mot förmodan, 
   krävs ytterligare korrekturvändor så tillkommer detta med timarvode 850 SEK.
• Tryckkostnader samt inköp av illustrationer och bilder ingår ej. 
• Samtliga kostnader är exkl. moms.
• Fakturering sker med 50% vid uppstart och 50% vid slutleverans.

Vi tackar åter igen för er förfrågan och ser fram emot ert svar. 
Hör gärna av er om ni har några frågor.

 Med vänlig hälsning
Mustasch Reklambyrå AB 

Godkännes
Länsteatrarna  

Anna Stenström Thomas Ohlsson


