Få en færdig Klubhjemmeside
- Det er nemt og hurtigt
Med en Klubhjemmeside fra ClubPeople får din klub et værktøj, der kan styrke jer som forening over
for både omverdenen, i lokalmiljøet og ikke mindst overfor jeres medlemmer.
Klik for at se demo

Hjemmesiden leveres i det illustrerede design.
Foreningen kan frit skifte logo, billeder, indhold og menupunkter.

Det brugervenlige hjemmeside system (CMS) gør det nemt at holde siden opdateret. Foreningen
vælger frit antallet af administratorer, og vedligeholdelsen af siden kan derfor nemt deles mellem
foreningens afdelinger.

Det får du

Services

En færdig og køreklar hjemmeside

2 timers oplæring

Professionelt og stilrent design

Professionel telefon support

Brugervenligt hjemmeside system (CMS)

Hosting

Eget domæne (hjemmesidens navn*)
Sikker og moderne løsning
Online medlemsdatabase
Bookingsystem
Nyhedsbreve, webformularer, intranet
mv.
Kalender og eventsystem
*Clubpeople hjælper med bestilling af domæne hos DK-hostmaster
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Priser*
Opstartspakke – Design, opsætning og uddannelse
(Værdi kr. 7.995)
Oprettelse (Værdi kr. 999,-)

Kampagnepris kr. 0,Kampagnepris kr. 0,-

Telefonsupport

Kr. 0,-

Licens pr. måned

Kr. 249,-

*Priser er DKK ex. moms.

Mulighed for webmaster
For et tillæg på kun 249,- pr. md. kan du få en Webmaster, som sørger for alle opdateringer på
klubbens hjemmeside.
Send en mail, så klarer vi resten.

Udvalgte referencer
VM i halvmaraton København 2014
Yonex
Badminton Danmark
Dansk Rulleskøjte Union
Badminton Europe
EM i bordtennis
Bueskydning Danmark
Dansk Petanque Forbund

Idrætsforeningen Telefonen
Solrød Strand Badmintonklub
Bowlingklubben Trolden
Team Aarhus Gymnastik 2012
Grindsted Badmintonklub
Viborg Badmintonklib
Vidar Gymnastik
Og mange flere..

Proces
Når hjemmesiden er bestilt, så sendes følgende til ClubPeople:
Domæne oplysninger (login til DK-hostmaster)
Logo
2 billeder som ønskes til forsiden
2 sponsor logoer
Evt. Facebook adresse
Mailadresse på administrator
Når alt information er modtaget, så opsættes hjemmesiden til foreningen. Herefter aftales en dag,
hvor oplæring kan finde sted. Herefter er foreningen klar til at overtage siden.

Kontakt
Tlf. (+45) 4347 0014 | Contact@ClubPeople.com
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