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Varmt välkommen som kund hos WebButler.

din nya hemsida. Du kan alltid diskutera de olika punkterna med oss och ställa frågor om du är 

osäker. 

WebButler projekt. 

1) Definiera vilka menyalternativ som 

Hem – Behandlingar 

2) Finns det önskemål om färg(er)?

3) Finns färdig logga eller önskemål om utseende? Mejla loggan om den

4) Mejla vilka bilder som ska ligga i 

samtliga sidor. Bilderna till bildväxlaren ska vara minst (ca) 950 pixlar breda. 

http://www.webbutler.se/portfolio

5) Mejla vilken bild/reklamskylt

samtliga sidor. 

6) Finns Facebook-grupp och önskas länk dit samt Gilla

7) Mejla text + bilder till varje sida. OBS att det ska klart framg

bilder ska ligga på. 

 

Så snart vi har tillräckligt med information bygger vi ett utkast och presenterar under en projektmapp 

på vår hemsida; http://projekt.webbutler.se/

och uppdateringar. Vi uppdaterar tills ni är nöjda. Sedan lägger vi upp sidan skarpt och projektet är 

klart. Efter det ingår uppdateringar, ni bara ringer/mejlar oss så uppdaterar vi sidan.

 

Tips. 

Bilder. 

Gratis bilder på http://www.rgbstock.com

Billiga bilder på http://www.123rf.com

Skicka många bilder med https://www.wetransfer.com/
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älkommen som kund hos WebButler. Här kommer några tips och trix att tänka på angående 

. Du kan alltid diskutera de olika punkterna med oss och ställa frågor om du är 

Definiera vilka menyalternativ som ska finnas på hemsidan. Exempel:  

Behandlingar – Produkter – Om företaget – Hitta hit – Kontakt. 

mål om färg(er)? 

Finns färdig logga eller önskemål om utseende? Mejla loggan om den finns. 

ilder som ska ligga i bildväxlaren. Det finns en bildväxlare, denna visas på 

Bilderna till bildväxlaren ska vara minst (ca) 950 pixlar breda. Se exempel på 

utler.se/portfolio.  

/reklamskylt som ska ligga till vänster, nedanför bildväxlaren. Denna visas på 

grupp och önskas länk dit samt Gilla-knapp? 

Mejla text + bilder till varje sida. OBS att det ska klart framgå vilka sidor respektive text och 

har tillräckligt med information bygger vi ett utkast och presenterar under en projektmapp 

http://projekt.webbutler.se/ersida. Nu får ni titta runt och komma med synpunkter 

och uppdateringar. Vi uppdaterar tills ni är nöjda. Sedan lägger vi upp sidan skarpt och projektet är 

, ni bara ringer/mejlar oss så uppdaterar vi sidan. 

http://www.rgbstock.com.  

http://www.123rf.com.  

https://www.wetransfer.com/. 

www.webbutler.se 

Här kommer några tips och trix att tänka på angående 

. Du kan alltid diskutera de olika punkterna med oss och ställa frågor om du är 

 

visas på 

Se exempel på 

Denna visas på 

å vilka sidor respektive text och 

har tillräckligt med information bygger vi ett utkast och presenterar under en projektmapp 

Nu får ni titta runt och komma med synpunkter 

och uppdateringar. Vi uppdaterar tills ni är nöjda. Sedan lägger vi upp sidan skarpt och projektet är 


