2016-12-31
När jag lade ut decemberbladet 2016 på vår hemsida var jag tvungen att uppgradera sidan till
”Premium”. Detta skulle vara gratis de första månaderna men sedan kosta 40 kr extra/månad.
Om vi minskar vår webbplats till 5 sidor så slipper vi extrakostnaden (480:-/år).
Jag har varit i kontakt med webbhotellet, se kursiv text:

FRÅGA:
Hej,
När jag i slutet av november skulle lägga till en fil på vår hemsida var jag tvungen att
uppdatera för att kunna hantera så många sidor som vi har. Detta skulle vara gratis de första
månaderna.
Nu har jag lagt till ännu en fil och det gick bra.
Hur mycket mer ska vi betala och när börjar det gälla?
Kan vi minska antalet sidor och därigenom få ett billigare alternativ?
SVAR:
Hejsan,
Premium kostar 40 kr exkl moms per månad efter gratisperioden. Vi kommer sända nästa
faktura 2017-08-25 som då kommer innehålla även premium kostnaden för det kommande
året.
Du kan radera sidor igen ja och säga upp premium och ha upp till 5 sidor utan denna extra
kostnad om 5 sidor är tillräckligt för din hemsida.
Med vänlig hälsning Sandra One.com
Hur vill ni att vi gör?
Bifogar lite statistik, tyvärr kan jag inte se vilka sidor som besöks, men när man ser hur lång tid de
flesta besök varar, är de antagligen bara på sida ett.
Under november och december 2016 hade hemsidan 651 besök.
Genomsnittlig tid per besök är 10 sekunder.
96% av besökarna stannar 1-60 sekunder, 4% stannar 1-10 minuter.
Besöken är från dessa länder:
1. Sverige
161 besök
2. Tyskland
110 Besök
3. Washington 79 Besök
4. California
56 Besök
5. Virginia
45 Besök
6. Ukraina
18 Besök
7. Frankrike
17 Besök
8. Kina
14 Besök
9. Storbritannien14 Besök
10.Okänd
12 Besök
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