
Priser:
Etablering af webDirector.dk ..........................................kr. 1.800,00
Abonnement pr. kvartal - inkl. gratis webhotel m.m...kr. 2.450,00

Tilkøb/optioner:
Design, baseret på materiale fra kunden 
- max. 2 forslag................................................................ kr. 4.950,00
Rådgivning hos kunden i forbindelse med 
implementering eller design ......................................Ring for pris!
Alle priser er ekskl. moms. - Der tages forbehold for evt. prisændringer og trykfejl.

- et enkelt system, der giver brugeren fuld 
kontrol over opbygning og vedligeholdelse 
af egen hjemmeside.

Du kan designe, opsætte og redigere din 
egen hjemmeside - uden at have kendskab 
til kodning eller lignende tekniske 
uforståeligheder.

Du kan også vælge at lade os klare design 
og opsætning af din hjemmeside - så er du
sikker på at komme professionelt fra start.

webDirector.dk erstatter tekniske begreber
med simple online værktøjer, som kan 
betjenes af alle i virksomheden, der sidder 
ved en pc med adgang til internettet.

Abonnement inkl. alt:
�Gratis webhotel med back-up i en 

moderne serverpark

�Adgang til gratis nyhedsforum 
og online support

�Opdatering af nyeste funktioner 
og muligheder

�Mulighed for selv at få indflydelse 
på nye funktioner i webDirector.dk

Kort sagt: ingen ekstra udgifter!

Hurtigt og effektivt
Med webDirector.dk har du et værktøj, som er 

nemt at arbejde med.
Det kræver ingen fordyrende kurser eller opslags-

bøger. Du kan når som helst - uanset hvor i verden du
befinder dig - ændre og opdatere din hjemmeside, så den
hele tiden er aktuel og interessant at klikke sig ind på.

webDirector.dk kræver ikke særlige programmer
installeret på din pc. De programmer, du kender og arbej-
der med til daglig, integreres fuldt ud med webDirector.dk.

Kontakt os venligst for yderligere informationer!

Produceres og forhandles af:
MKR MULTIMEDIA A/S

Tlf. 7022 1565 - Fax: 7022 1569
www.webdirector.dk

e-mail: info@webdirector.dk

Professionelle web-sider...
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