
Navnet på siden:
Navn på siden klart
Sjekket om domenet er ledig (feks på www.
uniweb.no)
Bestilt domene

Hva slags side:
Blogg
Salg av tjeneste
Salg av produkter (shopløsning)
Medlemsside
Onlinekurs

For hvem er siden
Jeg vet hvem jeg ønsker å nå med siden
Jeg har en god beskrivelse av min idealkunde

Logo til siden: 
Har ferdig logo
Trenger en logo med symbol
Trenger en logo med kun tekst

Forberedelse & beslutning

Hovedmenyer:

 
Denne delen handler om avklaring og bevisstgjøring. Før du går igang med å skrive tekster, kontakte 
designer eller bygge siden selv, før du kontakter fotograf eller kjøper bilder på nett; ta en mental 
gjennomgang av disse punktene, og gjør deg notater. Denne fasen er VIKTIG for å peile videre i 
riktig retning basert på hva du vil og hva du trenger for å nå dit.

Bilder til siden:
Har tenkt gjennom hva slags type bilder jeg 
skal bruke 
Har tenkt gjennom hvordan jeg skal skaffe 
bildene 

Har tenkt gjennom hva jeg vil ha som:
Hovedbilde på forside
Eventuelt bakgrunnsbilde
Bilde av meg selv
Øvrige bilder til siden
Hovedbilde til hvert produkt (shopløsning )
Bilder som viser variasjoner av produkt (shop-
løsning)

Listebygging:
Jeg skal drive listebygging
Jeg vet hva jeg skal gi til de som skriver seg 
på listen - Hva jeg skal friste med
Jeg har bestemt meg for hvilket system jeg 
skal bruke (eksempelvis Aweber, Campaign 
Monitor, Mail Chimp ol.).

Undermenyer:

Menyer: 
Navn på hovedmenyer og  undermenyer skal være:
(Fyll ut feltene under, legg til flere linjer om du trenger.)

Datoer:
Samtlige tekster skal være klart innen
Samtlige bilder skal være klart innen
Logo skal være klart innen
Lanseringsdato for siden



Tekster:
Jeg har definert hensikten med hver tekst 
Tekst-kladd er ferdig
Tekstene er kvalitetsikret av en ekstern
Tekstene er 100% klare

Logo: (dersom du ikke har dette fra før)
Jeg har laget en beskrivelse av hvordan jeg 
ønsker min logo, som f.eks hvilke farger, ut-
trykk etc.
Designer er kontaktet
Logo er ferdig

Produksjon av bilder:
Avtale er gjort med fotograf
Har hatt fotosession med fotograf
Har motatt ferdigredigerte bilder fra fotograf
Har tatt bilder selv
Har kjøpt bilder på nett (f eks istockphoto.
com)

Følgende bilder er klare:
Hovedbilde på forside
Bakgrunnsbilde (hvis aktuelt)
Bilde av meg selv
Øvrige bilder til siden
Bilde til bruk på optin-/landingsside
Bilde til bruk på freebieside

Listebygging:
Har opprettet konto i listebyggingssystem
Optin-tekst til optin-boks er klar
Optin-tekst til optin-siden er klar  
(hvis aktuelt)
Freebie klar (tekst, video, lydfil, PDF ol.)
Tekst til første mailutsendelse er klar

Tilleggsfunksjoner på siden:

Admin:
Jeg har bestilt webpakke tilknyttet domene
Jeg har opprettet epost tilknyttet domene
Jeg har FTP-info til webpakken klart

 
Når du har gjort forberedelsene og tatt de viktige beslutningene så er du klar for å starte produks-
jonen av innholdet til selve siden. Du vet nå, forhåpentligvis, hva slags side du skal ha, hvilke bilder 
du trenger, navn på menyfanene (mao; hvilke tekster du MÅ produsere), du vet om du skal bygge 
liste og du har satt deg konkrete datoer. Det vil gi deg tydelighet og fokus i arbeidet videre.

Produksjon av sidens innhold

Ja      Nei
Facebook LIKER-boks
Komentarfelt på bloggen
Facebook kommentarfelt
Sosiale media ikoner for deling
Kontaktskjema
Bildegalleri
Søkeboks
Bestillingsskjema
Link til mine sosiale mediesider
Annet:

Sosiale Medier:
Jeg har FB business side:
Jeg skal knytte siden til øvrige sosiale medie 
URL’er:

Søkeord og SEO
Jeg har definert et sett med søkeord som skal 
benyttes på aktuelle sider.
Jeg har definert hva som er fokus søkeord for 
hver enkelt side.
Jeg har definert en meta-beskrivelse for hver 
enkelt side.



Sette opp siden selv
Jeg kan wordpress
Jeg evner å sette meg inn i tekniske løsninger 
på nett
Jeg har tid til å lære og å gjøre dette selv
Jeg ønsker å være uavhengig
Jeg er komfortabel med å bruke ferdige maler 
(themes)

Bruke en designer
Jeg kan ikke wordpress 
Jeg ønsker ikke å bruke tid på å sette meg inn 
i det tekniske 
Jeg har ikke tid til å gjøre dette selv
Jeg ønsker en sparringspartner i prosessen
Jeg ønsker et unikt uttrykk på siden

Å designe siden

Det første og VIKTIGSTE du gjør når du kommer hit er å spørre deg selv; “Hva trenger jeg”.
Og; “Hva er mitt budsjett”. Disse to må stå i forhold til hverandre. 

Er du i tvil om du skal sette opp siden selv eller overlate den jobben til en designer, kan punktene 
under hjelpe deg til å ta en beslutning.

Jeg har sjekket ut....
Har laget meg en liste over nettsider jeg liker 
designet på 
Jeg har notert meg hva jeg liker med disse 
sidene
Jeg har klart for meg hvilke elementer fra 
disse sidene jeg selv ønsker

Finn sider du liker og som passer til det 
uttrykket du selv ønsker på din side. Noter 
ned hva du liker med den siden. Se på funk-
sjonaliteten, på selve designet og på de ulike 
funksjonene. Hva passer deg? Hva må du ha 
på din egen side og hva er mindre viktig?

Tanker rundt design

Jeg ønsker at min nettside 
skal utstråle ....
Hvilke tre ord beskriver best det du ønsker at 
din nye nettside skal være - det som for deg 
er VIKTIGST med nettsiden:

1.

2.

3.

Budsjett
Jeg er helt i startfasen uten kaptital
Jeg er helt i startfasen men med et avsatt 
web-budsjett
Jeg skal redesigne eksisterende nettside men 
med liten kapital
Jeg skal redesigne nettsiden med avsatt web-
budsjett

Verdien på min nettside
På en skala fra 1-10, hvor VIKTIG er min nett-
side for min business?

______________________________


