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Om Pixelant 
Pixelant är en webbyrå i Malmö som är specialiserad på licensfri CMS och digital 
informationshantering. Sedan 2006 har vi utvecklat våra kunders idéer och behov till 
lönsamma webblösningar. Idag har vi över 400 aktiva kunder inom såväl stora internationella 
koncerner, svenska företag samt egenföretagare. Vårt namn kan delas upp i två delar. En pixel 
– webbens minsta beståndsdel som påminner om vikten av de små detaljerna. Och ant –  den 
starka, flitiga och lojala myran som lyfter många gånger sin egen vikt. 
 
VARFÖR PIXELANT? 
En webbyrå baklänges. Istället för 26 formgivare och en programmerare har vi 26 
programmerare och en formgivare. Det gör att vi på ett helt annat sätt förstår webben. Som att 
webbplatser inte längre bara är skyltfönster – de är verktyg som stödjer företags affärer. 



 
 

 
LÖNSAMMA AFFÄRER 
Vår motivation? Att vi får fortsätta att utmana oss själva och utveckla funktioner och lösningar 
som verkligen genererar nytta för våra kunder. Genom att förstå deras omvärld får vi 
tillsammans en förståelse för framtidens webblösningar. När andra webbyråer bygger 
hemsidor, bygger vi nya affärer. 

 
 

Rapport  webbanalys 
TVÅ OLIKA RAPPORTER MED STATISTIK, SUMMERING / SAMMANFATTNING OCH 
FÖRSLAG OM FÖRBÄTTRINGAR! 
Rapporterna som du erhåller innehåller en omfattande analys av både din hemsida, din 
annonsering på AdWords (ifall du använder detta), Audit (webbsides hälsokoll och prestanda), 
Sociala Medier som Facebook samt om din SEO på diverse sökmotorer.  
 
Verktygen som vi hämtar statisk från är bland annat Google Analytics, Moz, AdWords med 
flera och det som presenteras är en unik sammanställning anpassad enbart för din hemsida 
och övriga kanaler. Du får svar på vad som fungerar bra och mindre bra och får förslag om hur 
du kan förbättra dina resultat.  
 
Den första rapporten som är en Excel-fil finner du ren data/statistik uppdelat i olika kategorier. 
Du får information om dina besökare, hänvisade webbplatser, besökarnas beetenden, SEO 
(vilka placeringar dina toppsökord har på diverse sökmotorer), AdWords (om hur dina 
kampanjer presterar), Facebook (hur din sida presterar samt dess aktivitet), kontroll för övriga 
plattformar inom sociala medier som Google+, Twitter, Instagram osv samt Audit som är en 
granskning om hur din hemsida mår och presenterar. 

SEO  
SEO - SÖKMOTOROPTIMERING 
Förutom att din webbsida följer de tekniska riktlinjerna för sökmotoroptimering krävs det att 
den har relevant innehåll. Bra texter och bilder på rätt plats, informativa rubriker, nyckelord 
och korrekt använda sidtitlar hjälper besökaren att snabbt hitta rätt. 
 
Vår målsättning med SEO alternativen är att göra det enklare för er att driva trafik till er 
webbplats och att ständigt vara medvetna om vad ni kan gör bättre på er webbplats. 
 
För att skapa resultatgivande kampanjer, annonser och mätningar behöver vi försäkra oss om 
att vi följer rätt keywords och ämnen för ändamålet. Samtidigt behöver vi se till att 
webbplatsen som besökaren hamnar på har rätt och relevant innehåll. T.ex. om du vill ha en 
kampanj som går ut på att öka antal bokningar måste vi se till att målsidan har en tydlig 
bokningsknapp. Detta är vad som görs under uppstart och står beskrivet som uppstartsavgift. 
(Eventuella innehållsförändringar i CMS ingår ej) 
 
En SEO kampanj bör följas upp och anpassas över tid för att uppnå bästa möjliga resultat. Vi 
har därför valt en modell med en bindningstid på endast 3 månader vilket ger god flexibilitet.  



 
 

 
AdWords  
SEM - SÖKMOTORMARKNADSFÖRING 
Ifall du redan har ett befintligt konto och kampanjer så ingår det att vi ser över dina sökord 
samt ser öbästa möjliga relevans vilket resulterar i lägre klickpriser.  
 
Ifall du inte har något konto så sätts detta upp samt att vi tillsammans med Er tar fram 
relevanta sökord och gör sedan annonser till dessa.  
ver förslag på nya relevanta samt att vi ser över en optimering av befintliga annonser så de får 
Det ingår daglig övervakning och optimering (vid behov). I alla konton på AdWords skapar vi 
konverteringar för att mäta resultat av försäljning, leads med mera.  
 
 

Facebook 
SMM – SOCIAL MEDIA MARKETING 
Med erfarenhet sedan 2008 erbjuder nu Pixelant högklassiga tjänster på Facebook.En av de 
viktigaste faktorerna för att lyckas är att ha en konstant närvaro där man når ut till sin 
målgrupp. Att hitta sin målgrupp är en av styrkorna med att annonsera på Facebook där 
annonserna riktas mot just vald målgrupp. Vid uppsättningar av annonser samt sponsrade 
postinlägg, bildkaruseller samt ev. andra upplägg som att enbart driva in nya relevanta gillare 
så riktar vi alltid dessa mot den målgrupp vi tillsammans tagit fram. Här ingår ålder, kön, 
geografi, språk samt intressen och sido de kan tänkas gilla på Facebook.  
 
Vi hanterar även Er annonsering på Facebook för diverse ändamål och tillsammans med Er 
sätter vi upp en plan om vilka inlägg och aktiviteter samt kampanjer ni vill sponsra. Vi sätter 
upp gemensamma mål som vi ska uppnå. Detta kan vara allt från att öka sina gillare, till 
engagemang på inlägg med mera.  
 
 

Facebook 
SMM – SOCIAL MEDIA MANAGER 
Få hjälp med all administration kring Er Facebooksida/sidor. Pixelant hjälper dig och verkar 
som din egen Social Media Manager vilket innebär att vi hanterar alla Era postinlägg (copy & 
bilder) och besvarar på alla de frågor som ställs av Era gillare.  
 
Vi lägger upp en plan i samråd med Er gälande de kampanjer och aktiviteter som planterats 
under året och underhåller Er sida dagligen med postinlägg och lämnar även förslag till hur ni 
kan uppnå bästa möjliga resultat per kampanj.  
 
Välj själv hur mycket hjälp du behöver med hanteringen och du kan alltid utöka med mer hjälp 
under resans gång.  
 
 
 
 



 
 

BAKGRUND - GOOGLE & FACEBOOK 
Vårt team som hanterar SEO, Google AdWords, Google Analytics och Facebook har gedigen 
erfarenhet inom dessa områden och har arbetat med dessa plattformar och redskap i mer än 
8 års tid. Vårt mål är att Er webbsida samt Facebook skall generera relevant trafik och följare 
för att Er försäljning skall öka.  
 
Vår fokus ligger alltid hos Er och tillsammans ser vi till att uppnå de mål som ni önskar!  
 
 
 
  
 
 

Prisupplägg: Rapport, SEO & SEM 
 

Beskrivning  Paket 1  Paket 2  Paket 3  Paket 4 
*Rapport – Analys för webbsida inklusive SEO, 
AdWords, Facebook & öv. sociala medieranalys . 

10 000 kr  10 000 kr  10 000 kr  10 000 kr 

Uppföljning av SEO på webbplats 1 ggr/ månad. 
(Observera att det är totalt 3 timmar i månaden) 

✔  ✔  ✔  ✔ 

Mätpunkter i Google Analytics  ✔  ✔  ✔  ✔ 
Månadssrapport (Excel & Google Analytics)  ✔  ✔  ✔  ✔ 
Kvartalsrapport (Excel & PDF)  (Observera att det är 
totalt 4 rapporter. 2 vid start och 2 vid avstämning) 

✔ ✔ ✔  ✔ 

Google Adwords kampanj - 3000 kr budget ✔     

Google Adwords kampanj - 5000 kr budget   ✔   

Google Adwords kampanj – 10 000 kr budget      ✔   

Google Adwords kampanj – +10  000 kr budget        ✔ 

Konverteringsspårning (AdWords) ✔  ✔  ✔  ✔ 

Sökordsanalys ✔ ✔ ✔  ✔ 

Annonsgrupper 1  24  +4  Obegränsat 

Sökord 10  2050  +50  Obegränsat 

Annonser 3  612  +12  Obegränsat 

Månadskostnad  5 000 kr  9 000 kr  15 000 kr  Separat offert 

 
* UPPSTARTSAVGIFT AVSER RAPPORT - WEBBANALYS , CALL TO ACTION UPPSÄTTNING AV GOOGLE ANALYTICS OCH KONVERTERINGSSPÅRNING I BÅDE GOOGLE ANALYTICS 
OCH I GOOGLE ADWORDS.  
 

FÖR BÄSTA FÖRSTÅELSE AV GOOGLE ANALYTICS RAPPORTER REKOMMENDERAR VI EN WORKSHOP VID UPPSTART PÅ 4 TIMMAR. DETTA ÄR BRA OM MAN ÄR INTRESSERAD AV 
HANTERA DET PÅ EGEN HAND I FRAMTIDEN. OBSERVERA ATT DET ÄR ETT TILLÄGG PÅ 5 000 SEK SOM ÄR VALFRITT OCH FAKTURERAS SEPARERAT.  

 
 
 



 
 

 
 
 

 
AddOns Google AdWords 
Ifall du under kampanjens gång behöver lägga till fler annonsgrupper så kan du välja våra AddOns 
som presenteras nedan. Här kan du byta kampanjer eller lägga till för en låg kostnad.  
 

Beskrivning AddOns  1 styck  3 styck  5 styck  +5 styck 
Tillägg Annonsgrupp (inkl. sökord & annonser) 2 900 kr  7 800 kr  12 300 kr  Separat offert 

Sökordsanalys  ✔  ✔  ✔  ✔ 

 
 
Prisupplägg: Facebookannonsering 
 
Beskrivning  Paket 1  Paket 2  Paket 3  Paket 4 
Facebookkampanj - 3000 kr budget 
 

✔     

Facebookkampanj - 5000 kr budget                           ✔    

Facebookkampanj – 10 000 kr budget      ✔   

Facebookkampanj – +10  000 kr budget                             ✔ 

Månadskostnad  5 000 kr  8 000 kr  13 000 kr  Separat offert 

 

 

Prisupplägg: Facebookhantering 

 
Beskrivning  Paket 1  Paket 2  Paket 3  Paket 4 
Facebookhantering (sida/sidor) 1-5 inlägg per 

vecka 
(1500kr/vecka) 

6-10 inlägg per 
vecka 

(2900kr/vecka) 

11-20 inlägg 
per vecka 

(3900kr/vecka) 

+20 inlägg per 
vecka 

(separat offert) 

Kundtjänst/svar på inlägg  ✔  ✔  ✔  ✔

Uppsättningar av mål  ✔  ✔  ✔  ✔

Månadssrapport (Excel)  ✔  ✔  ✔  ✔

Kvartalsrapport (Excel & PDF)  ✔ ✔ ✔  ✔

Månadskostnad  6 000 kr  11 600 kr  15 600kr  Separat offert 



 
 

 

 
 
 
 
KONTAKT 
 
 
Pixelant AB Office: +46 40 617 12 30  
Besöksadress: Regementsgatan 8 211 42 Malmö 
 
www.pixelant.se - Webblösningar utan begränsningar 


