
Alle banner på siden er styrt av 
overflateportalen. 
Bilder deler plass med andre.
Bannerne skifter automatisk etter 7,5 
sekunder. Hvis ikke annet er avtalt booker 
kontoret annonseringen og fremsender 
datoer og plasseringer til kunden.

Siden vår er responsiv og bannerne tilpasser seg 
skjermen den blir vist på.

Tekst: 1
Firmanavn BLI MEDLEM AV Overflateportalen

Basicpakken
Om Basicpakken
En enkel løsning som gjør deg tilgjengelig på Overflateportalen. Løsningen inkludere 
enkle trafikkdrivende komponenter og passer for deg som operere med middels 
budsjett.

Innhold
Når du kjøper ett medlemskap i vår Basicpakke på Overflateportalen får du velge mellom 
rangerte søkeord som gjør bedriften din søkbar på dine produkter og tjenester. Med 
rangerte søkeord kommer bedriften din opp høyere i trefflisten når en bruker søker på 
akkurat det ordet.
Med Basicpakken får du:
 3 Rangerte søkeord fra Overflateportalen sitt register (med muligheter til å kjøpe 

flere).
 Optimalisering – vi sørger for at din løsning gjøres søkbar på gode og relevante ord 

som vi vet at det søkes etter.

Synlighet
Med Basicpakken får du større online synlighet av din virksomhet. Du blir synlig på nett, 
nettbrett og mobil.

Profilering
Med Basicpakken får du mulighet for å vise fram ekstra informasjon for eksisterende og 
nye kunder.
 Firmanavn på infosiden.
 Fet skrift i firmanavn som gjør at du skiller deg ut fra ikkebetalende bedrifter.
 Logo på din profilside.
 Logo på søkeside
 Kart og lokasjon på profilsiden din.

Kontakt
Gjør det enkelt for kundene dine å ta kontakt med deg. Med Basicpakken får du din egen 
profilside med:
 Kontaktinfo (Selskapsnavn, telefonnummer og adresse til din virksomhet).
 Lenke til din virksomhet/hjemmeside.
 Lenke til sosiale media (Facebook, twitter…)
 Åpningstider på profilsiden din.

Tekst: 2
F.eks: slagord / bransje

Logo:
Logo 
(PNG eller Jpg-format)

Tekst: 3
F.eks. Kort beskrivelse om hva dere 
driver med, kan levere av tjenester, 
HMS, erfaring, sertifiseringer ect.

Adresse:
Region:
Telefon:
Direkte
Mobil
Fax:
Org.nr.:
E-post:
Lenke til nettside:
Sosiale media:
Åpningstider:


