
- Hemsida & sociala medier -



ARS Hemsida

• Support för Idrott Online går ut årsskiftet 2022/2023

• Möjlig väg framåt: 
• Köpt tjänst för ny hemsida – skapa hemsida, mallar etc

• ARS arbetsgrupp – stort projekt, förbereda all info, bilder etc

• Offert / kostnadsöversikt



Digitala kanaler – vad har vi idag?

• Hemsida

• ARS FB grupp

• ARS Instagram

• Bokamera 

• Webbshop 

• Doodle (bokninsverktyg för ridskolan)

• TDB



Översikt Offert från Visioon Studio

• Workshop för aktivitetskalender och bokningssystem (om vi väljer det)

• Skisser av startsida och 1-2 undersidor i desktop och mobil

• Implementation av hemsida

• Feedback och justering av hemsidan i 2 omgångar

• Utbildning online ca 1,5h

• Lansering inkl. ompekning av domän

Ingår inte: 

• Framtagning/bearbetning av texter

• Framtagning/bearbetning av bilder

• Domän

• Webbhotell



Tidplan från Visioon Studio

• Vecka 32 Workshop för bokningssystem och aktivitetskalender

• Vecka 32 Designskisser

• Vecka 33-34 Teknisk implementation av hemsida

• Vecka 35 Utbildning och överlämning

• TBD Lansering

Detaljerad planering inklusive delleveranser skickas ut efter signering. Ovan planering förutsätter att material levereras av 
kunden innan design- och implementationsfasen påbörjas och att kunden återkommer med feedback på skisser och 
hemsida vid utsatta datum. Om skisserna kräver fler än 2 revideringar kan det påverka tidplanen.



Offert

Löpande kostnader
Hemsida
Uppdateringar/support

599 kr/månad

Webbhotell: 89 kr/mån

Totalt: 8256 kr / år

Engångskostnader:
Skapa Hemsida bara 35 000 kr

Skapa Hemsida + bokningssystem 50 000 kr

Domän 130 kr

Skapa bokningsystem senare 17-20 000 kr

Skapa webbshop 15 000 kr

Bloggsystem för nyheter 6000 kr

• Extra sidor 2500 kr/sida
• Extra omgångar feedback + justering 2500 kr/gång

Moms tillkommer med 25% på samtliga priser.



Digitala kanaler kostnader

Kostnad 2022: Om allt integreras :

Hemsida 0 Uppdateringar/support: 599 kr/månad
Webbhotell: 89 kr/mån

Bokamera 199 kr/mån 0

Doodle 840 kr /år 0

Visma Webbshop 199 kr/mån Webbshopslicens ingår i månadskostnaden

Facebookgrupp 0 0

Instagramkonto 0 0

Totalt: 5876 kr/år 8256 kr / år

Moms tillkommer med 25% på samtliga priser.



Förslag

• Hemsida
Köpa framtagning och förvaltningssupport av Visioon Studio

• Bokningssystem
Ida sätter upp nytt bokningssystem via Amelia WP

• Webbshop
Ida konfigurerar så mkt som möjligt i WooCommerce, Visioon Studio fixar till designen (offert fås utifrån 
hur mkt som behöver fixas)

• Arbetsgrupp startar så snart som möjligt för att förbereda inför v.32



Beslut

• Köpa tjänst att skapa hemsida av Visioon Studio?
- med eller utan bokningssystem?

• Tidplan ok?
Kommer kräva mkt tid för förberedelser innan, men viktigast är att projektgruppen har tid under v.23-35 
samt månaden efter



Övrigt

• Länk till Visoon Studios hemsida: https://visioon.se/

https://visioon.se/

