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Falun maj 2005 Företagsinformation
Vi vill härmed informera er om att vi kan hjälpa till med banner samt länkannonsering.
från vår webplats.Eller så hjälper vi er med att sökmotorpositionera er sida.
Codetronics HB får in ganska många träffar på vår huvudsida http://www.codetronics.se
samt: http://www.codetronics.se/cgi-bin/butiken/entre.cgi
Räknar vi ett snitt på träffar så hamnar vi på ca 2700st träffar varje dag splittat på 30dagar
tid.Detta gör ca 81000st träffar totalt under 30st dagar.
Företaget har funnits sedan 1992 vilket är en evighet inom vår bransch.
Detta borgar för en viss kontinuitet,men vi är inte nöjda vi ska finnas lika länge än.
Vi börjar med Bannervisningar vår sida per månad oavsett antal clickthrough.
Vi har inte så mycket plats på vår ”specialsida” så vi kan endast ta 88x31-banners.
Avtalsperiod är minst 1månad i taget. Detta kostar per månad: 1992:- ex moms
Vid endast länk på vår specialsida kostar per månad
992:- ex moms
Vi har även ett mycket avancerat paket där vi sökmotorpositionerar er sida
samt länkar den från vår specialsida: Minsta avtalstid är 3månader
eftersom det tar ca 2-3månader innan positioneringen är genomförd hos alla sökmotorer:
pris per kvartal: 18880:- ex moms./går att delfakturera-månadsvis:Pris: 6293:Det är bara att mail:a till vår mailadress: info@codetronics.se om ni är intresserade.
Vi skickar tillbaka ett orderbekräftelse ebrev.
Och efter att likvida medel har ankommit oss så sätter vi igång.
Obs: Vi gör inte några bannerbilder utan detta skall bifogas oss i så fall per ebrev.
Eftersom vi sysslar med datorer & tillbehör och försäljning även utav detta så vill vi
helst inte hjälpa sådana företag eftersom vi är konkurrenter med dessa.
Däremot så kan vi hjälpa dessa företag med vårat största paket utan länkning från vår sida.
Vidare så vill vi ha samarbete och ha symbios med andra liknande datorföretag och vi kan
också erbjuda prisvärda ÅF-priser till er.
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