KAIKKI VERKKOPALVELUT
KOTISIVUT - PERUSPAKETTI
o 1-7 alasivua
o mainosgraafikon luoma yksilöllinen ulkoasu
(tyytyväisyystakuulla)
o emme käytä valmiita sivustopohjia
o Et sitoudu kk-sopimuksiin! Domainin ja
palvelimen hallinta jää sinulle.

850 €
WEB-SIVUN LISÄOSAT
Sisällönhallintasivu (CMS) 750 €
o alasivujen kuvat vaihdettavissa hallinnasta 700 €
o alasivuja pystyy lisäämään hallinnasta 950 €
o kieliversiot 900 € / kieli
o tiedotejulkaisu 250 €
o tiedotejulkaisu kuvalla 500 €
o GoogleMaps ajo-ohjekartta 250 €
o GoogleAnalytics kävijäseuranta 250 €
o hakukone 900 €
o kuva-albumi tai tuoteluettelo jossa kategoriat ja
tuotteet muokattavissa 900 €
o verkkokauppa 1.400 €
o verkkomaksut (OP, Nordea, Visa) 350 € / kpl
o lähetyksen seuranta asiakkaille 800 €
o aut. pdf-lasku/kuitti emailiin 900 €
o tapahtumakalenteri 1.000 €
o ajanvarausjärjestelmä 1.900 €
o aineistopankki 1.200 €
o bannerimainoksen hallinta 300 €
o ajoitettu hallinta 900 €
o Keskustelupalsta 700 €
o Postituslista 600 €
o Kyselytutkimus ponnahdusikkunaan 700 €

DOMAIN JA PALVELIN
Suosittelemme asiakkaillemme Neutech Oy:n
nBasic+ palvelua
o domain .com/.net./.org/.info
o palvelintilaa 350 Mt ja 15 e-mailosoitetta
o 69 € / vuosi
o .fi pääte +45 € / 3 vuotta
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“

Tomeran luoma sisällönhallinta
on todella helppokäyttöinen
- K.Mahlakaarto / KaMa Design Oy

SISÄLLÖN TUOTTAMINEN
Asiakkaamme pystyy lisäämään ja muokkaamaan
sisältöä itse helposti hallintasivulta. Tuotamme
sivujen sisältöä kuitenkin myös palveluna.
o tekstien kirjoittaminen 1 sivu
500 € / 2000 merkkiä (A4 sivu)
o digikuvaus 5-10 kuvaa yhdestä kohteesta
300 €
o digikuvan muokkaus nettikauppaan sopivaksi
5 € / kpl
o tuotteen lisäys nettikauppaan kuvineen
5 € / kpl
o kielenkäännöstyö (ruotsi/englanti/venäjä)
350 € / 2000 merkkiä (A4 sivu)

ANALYYSIT JA TUTKIMUKSET
www-sivun nykytilan analyysi ja ohjeet 2.900 €
o teet hakukoneoptimoinnin ja muutokset itse
o yksityiskohtainen ohjeistus
Yrityksen sivuston hakukoneoptimointi 4.750 €
o yli 30% lisää liikennettä tai laskua ei tarvitse
maksaa.
o Kysy lisää paketin sisällöstä!
Verkkokaupan hakukoneoptimointi 8.750 €
o yli 30% lisää liikennettä tai laskua ei tarvitse
maksaa.
o Kysy lisää paketin sisällöstä!
Hakukoneoptimoinnin lisätyöt 129 € / h

Mielestämme nettisivun pitää olla...
o yksilöllinen, selkeä ja tyylikäs
o mahdollisimman helppo ylläpitää ja muokata
o valmiiksi hakukoneoptimoitu eli valikoiduilla
hakusanoilla korkealla Googlen tuloksissa
...ja tuoda kauppaa yrittäjälle!
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myynti@tm-tomera.com

puh. 044-3677 990
www.tm-tomera.com

HALUATKO LISÄÄ ASIAKKAITA?

“

Google on ollut tehokkain kaikista
medioista joita olemme kokeilleet
- tj A. Piiroinen / webmarket.fi

Mainoksesi näkyy tässä
Näet mainoksesi Googlessa
ja kumppanisivustoilla
www.sinunosoitteesi.com

Miksi Google mainonta on tehokasta?
1. Tavoittaa yli 90% netin käyttäjistä ja 355.000
päättäjää joka viikko.
2. Halpaa! Voit rajata summan jonka käytät Google
mainontaan päivässä tai kuukaudessa.
3. Maksat vain klikkauksista. Näytöt ovat ilmaisia.
Hinnat alkaen 0,01 € / yksi klikkaus!
4. Tarkasti kohdennettava! Oikein valitut hakusanat
tuovat sivullesi juuri ostoaikeissa olevat.
5. Joustavaa! Muuta kampanjaasi milloin tahansa
ja muutokset näkyvät heti.
6. Teho on mitattavissa! Kampanjan tehoa voi
seurata lähes reaaliajassa.

ERIKOISTARJOUS
Google mainonnan aloituspaketti
1. Maksat meille vain kampanjan käynnistämisestä
jatkossa maksat mainoskulut suoraan Googlelle.
Klikkaushinnat alkaen 0,01 € / yksi klikki!
2. Teemme yrityksellesi avainsanalistauksen joka toimii
kaiken verkkomarkkinoinnin pohjana.
3. Asennamme sivustolle lisenssimaksuttoman Google
Analytics kävijäseurannan.
4. Määritämme yhdessä kampanjan tavoitteet ja asennamme valikoidut tavoitteet Analyticsin tarkkailuun.
5. Luomme eri sisältöisiä tekstimainoksia (10-20 kpl).
6. Määritämme hakusanat jotka laukaisevat mainokset.
7. Määritämme haluamasi päivä tai kk-budjetin.
8. Määritämme klikkauksen keskihinnan tai maksimin
9. Ensimmäisen kk-ajan seuraamme ja optimoimme
kampanjaa säännöllisesti (väh. 2 h / vko)
10. Käynnistämme automaattisen raportoinnin

&
HINTA

500 €

Google Analytics on ILMAINEN suomenkielinen websivustolle asennettava ohjelma joka antaa monipuolisen raportin sivustosi kävijöistä. Graafiset analyysit
kertovat heti miten yrityksesi web-sivusto tekee
tulosta. Näet kartalta kaupunkikohtaiset kävijämäärät.
Voit myös seurata miten vierailijat liikkuvat sivustollasi
tai miten he löytävät tiensä verkkokaupan kassalle.
Google Analytics asennus maksaa vain 200 € ja jatkossa
sen käyttäminen on ilmaista!

Miksi Google mainonta kannattaa
ostaa meiltä?
1. TM-Tomera on “Google advertising professional” eli
virallinen jälleenmyyjä. Saat mainonnan kauttamme
luotettavasti ja ammattitaidolla.
2. TM-Tomera on pieni yritys verrattuna muihin jälleenmyyjiin. Saat mainonnan edullisesti koska et joudu
maksamaan useille välikäsille.
3. Laskutustapamme poikkeaa muista jälleenmyyjistä.
Asiakkaamme maksavat mainonnan kulut suoraan
Googlelle. Me laskutamme vain tehdystä työstä.
4. Annamme asiakkaillemme täyden hallintaoikeuden
AdWords tiliin. Näin he voivat tehdä itse ilmaiseksi
muutoksia kampanjoihinsa milloin tahansa.
5. Asiakkaamme voivat seurata kampanjan tuloksia
automaattisista email-raporteista ja Analytics sivulta.

Hinnoittelumme
Kampanjan muutokset ja optimointi
79 € / h (minimilaskutus 0,5 h)
Sopimus jatkuvasta Google optimoinnista
175 € / kk (sis. väh. 3 h / kk)
tai + 50 % Googlen laskuun
Kaikki esitteen hintoihin lisätään alv 22 %.
Pidätämme oikeuden muutoksiin
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www.tm-tomera.com/googlemainonta

