BKE Grafisk SA
Myrvegen 10, 2670 Otta
Tlf. 61 23 60 00 / 980 77 604
Epost: post@bkegrafisk.no
www.bkegrafisk.no
Tilbud til alle medlemmer av Nord‐Gudbrandsdal Næringsforening – oktober 2012:
Type produkt
Utarbeiding av logo:
1) 6 utkast, 4 korrekturer, responstid 5 arbeidsdager
2) 10 utkast, ubegrenset antall korrekturer, responstid 3 arbeidsdager
Produksjon/drifting av hjemmeside:
(Evt møter og innhenting av stoff kommer i tillegg til prisene nedenfor)
1) Enkel hjemmeside inkl. webdesign, 10 epostadresser, 200 MB webhotell
og mulighet for å oppdatere innhold selv. Har billedgalleri, kontaktskjema
(ta kontakt for nærmere info)
2) Proffversjon hjemmeside ‐ som også kan brukes med passordbeskyttede
områder (dvs. som Intranett/Ekstranett), flere administrator‐rettigheter,
bloggmulighet, mulighet for automatisk innhenting av nyheter fra andre
kilder, flere billedgallerier, lag ordre/registreringsskjemaer på nett,
søkefunksjon internt på nettstedet, 25 epostadresser, 500 MB webhotell
(ta kontakt for nærmere info)
3) iShopper nettbutikk hjemmeside med nettbutikk og webhotell 500 MB
Løsning med betalingsløsning for VISA, Mastercard og PayPal (ingen
etableringskostnad vis a vis kortselskaper. Ubegrenset antall produkter,
kategorier og merker (forutsatt lagringsplass på 500 MB), mulighet for å
levere elektroniskeprodukter for nedlasting. Salgsrapporter.
4) Årlig server/database/nettleie/mail 200 MB (for enkel hjemmeside)
5) Årlig server/database/nettleie/mail 500 MB (for proffversjon/iShopper))
6) Årlig valgfritt spamfilter for epost
7) Teknisk support hjemmesider (ekstern)
Teknisk support gjelder for eksempel videreutvikling av siden, innlegging av
nytt innhold osv. I alle versjoner er det mulig for brukeren å legge inn nytt
innhold i eksisterende oppsett/layout.
Visittkort med egen layout og logo:
1) Første gangs oppsett / layoutforslag
2) Oppsett pr person med samme design (hvis flere personer i bestillingen)
3) Trykking av 300 visittkort ensidig trykk, fire farger
4) Trykking av 500 visittkort ensidig trykk, fire farger
5) Trykking av 1000 visittkort ensidig trykk, fire farger
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Brosjyremateriell/Konvolutter/Bildekor/Skilt
Ta kontakt for spesifikk pris (avhenger av format, farger og antall)
Generell rabatt på for disse produktene: 15 %
Rollup
Rollup med bæreveske og fullfargeprint ‐ 85 x 200 cm
NB! Design kommer i tillegg ‐ se timepris nedenfor.
Design/konsulenttjenester/møtevirksomhet:
Pris pr time

