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Om du har en hemsida
Många har en hemsida för att marknadsföra sig själv eller det dom gör.
Jag skulle jag vilja säga att många gör på fel sätt för att dom glömmer att utgå från den som sidan 
vänder sig till = besökaren. Du får bara en chans att snabbt göra ett bra intryck.
Om du har en sämre sida så blir det alltså ett negativt intryck för besökaren.
Det negativa blir negativt för det du vill marknadsföra.

Så här kommer lite tips om att göra sidan efter följande ordning där nr 1 är viktigast, men om sidan 
ska fungera i längden så är nr 2 minst lika viktigt.

1. Gör det lätt för besökaren
2. Gör det lätt för dig att sköta

Om du inte har stort intresse/vana av att göra hemsida så föreslår jag en hemsida som inte kräver att
du har ett eget program för att skapa sidan i.
Min hemsida som du nu besökt finns hos Wix.com.
Här kan du enkelt börja, utveckla sidan och får mycket gratis.

Gör sedan ett ”förslag på hemsida”. Låt sedan t.e.x. 10-20 personer tycka till om sidan.
På det sätt lär du dig vad besökare tycker är en ”bra och lockande sida”, hur sidan bäst passar 
besökare. För sidan finns ju till först och främst för dom, eller hur?
Ändra sedan sidan efter åsikterna så gott det går. Tänk på att sidan direkt behöver vara intressant för
en besökare. Du behöver också ha enkla rutiner vad uppdatera med. Så lova inget på sidan som du 
inte kan hålla.

Här kommer lite exempel på vad som är bra att tänka på:
• Intressant framsida
• Lätt att hitta på sidan
• Ser seriös ut
• Bra färger och få olika typsnitt = Lätt att läsa
• Tydlig och lätt att förstå
• Inga stavfel
• Lagom mycket information
• Uppdateras ofta med något nytt = skapar prenumeranter på sidan, kanske ett nyhetsbrev?

Lägg upp en plan för dig själv utifrån frågan
- Vad för nytt ska jag uppdatera sidan med för att besökare ska återkomma?

Gör också en annan plan
Hur ska människor få reda på att din fina sida finns?
Vilka andra internetsidor kan du göra reklam för den?

Om du vill att jag ska titta på din sidan, så är du välkommen att höra av dig.
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/Ludvig
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