
WEBSITE-LØSNINGER
Alle kunder er forskellige - derfor laver vi

løsninger til forskellige behov

Side #1
Den skræddersyede løsning

Side #2
Standardløsningen



Den skræddersyede løsning

Vejledende pris starter fra: 65.000 kr

Den skræddersyede løsning indeholder et skræddersyet design, hvor vi tager højde for din 
virksomheds profil og positionering. Du får en unik designfil, som efterfølgende bliver omsat til 
specifik kode til dit website. Vi hjælper med at opsætte indholdet (billeder, tekst m.m.), så det passer 
i den overordnede designstil. Med en skræddersyet løsning får du desuden muligheden for at få 
udviklet unikke moduler ud fra dine ønsker og behov.

-    Udarbejdelse af designfiler (20 timer)

-   Transformation af design til velfungerende WordPress-side (25 timer)
-   Projektstyring (4 timer)

-   Tilpasninger og rettelser (6 timer)

Kunder med den skræddersyede løsning

Til dig, der ønsker unikt design og funktionalitet

Løsningens indhold
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Den skræddersyede løsning indebærer som minimum:



Løsningens indhold
Standardløsningen indeholder et prædefineret design. Websitet er sammensat ud fra Morning Trains 
tidligere projekterfaringer med fokus på et moderne design af høj kvalitet. Designet bliver omsat til 
specifik kode til dit website. Vi hjælper dig med at opsætte standardindhold (billeder og tekst) og 
rådgiver dig om, hvordan du selv kan sætte indhold op, hvilket gør standardløsningen kosteffektiv. 

Standardløsningen anbefaler vi til dig, der har en vis teknisk snilde. Grundlæggende set får du et 
website, som fungerer og leverer varen all-round. Du har mulighed for at få rådgivning fra os og tilkøbe 
ekstra hjælp, hvis du har behov det.

Standardløsningen
Til dig, der har behov for et godt all-round website

-     Sammensætning af prædefineret design (8 timer)

-   Transformation af design til velfungerende WordPress-side (17 timer)
-   Projektstyring (4 timer)

-   Tilpasninger og rettelser (4 timer)

Standardløsningen indebærer som minimum:

Vejledende pris starter fra: 40.000 kr
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Kunder med standardløsningen



Med venlig hilsen

Morning Train

Lad os sammen skabe et nyt website,
der overhaler dine konkurrenter


