
Nettsider for din bedrift



Sørg for at din bedrift  
er synlig på nett

Verden endrer seg.  
Synes du ikke, finnes du ikke  

– vi tar ansvaret!

Vær tilgjengelig
Et nettsted gir kundene mulighet 
til å besøke bedriften din til enhver 
tid, uavhengig av åpningstider eller 
geografiske begrensninger.

Vær troverdig
Med en profesjonell nettside fra 
Opplysningen 1881® fremstår du med 
troverdighet, og som en trygg og sikker 
aktør. 

Forstå dine kunder
Få bedre forståelse for kundene dine 
ved å lære om hvordan de bruker nett-
siden din. Med informasjon om deres 
handlemønster og brukeratferd hjelper 
vi deg med å ta dokumenterte beslut-
ninger.

Online markedsføring
Et nettsted er grunnlaget for annen 
elektronisk markedsføring, for eksempel 
e-post, søkemotorkampanjer og sosiale 
medier. Dette gjør at du enklere kan 
kommunisere med både eksisterende  
og potensielle kunder. 



Hvorfor velge 1881 til å lage 
din nettside?

Å være online betyr ikke lenger bare å ha et nettsted. 
Vi vet hva som kreves, så la vårt dyktige og erfarne 

team gjøre denne jobben for deg! 

Ring oss på telefon 8008 1881 eller send en e-post til nettsider@1881.no

Søkemotoroptimalisert og brukervennlig
Vi gjør det enkelt for dine kunder å raskt orientere 
seg på nettsiden din, slik at de umiddelbart finner 
den informasjonen de trenger. Vi sørger for at alt er 
brukervennlig og universelt utformet.

Responsivt og lynrask
Alle løsninger er skalerbare, og med nettside fra 
Opplysningen 1881® vises alt innholdet umiddelbart 
på skjermen.

Konverteringer og relevant innhold
Enten målet er et kjøp, å ta kontakt eller å registrere 
seg sørger vi for at nettsiden din bidrar til ønsket 
handling og støtter opp under valgt mål. 

Rimelig, sikkert og med kundestøtte
Vi tilbyr profesjonelle nettsider uten å belaste høye 
priser. Vårt dedikerte team er opptatt av å ivareta 
dine interesser, og sørge for at nettsiden din alltid 
fungerer problemfritt. 




