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Summercard – Personlig hälsning på hemsida 

Vid köp av 50 st kort eller fler kan vi erbjuda en anpassad webbsida med personlig 
hälsningsfras, bilder och/eller logotyp. Mottagaren kommer då när man loggar in med sitt 
personliga kortnummer att mötas av denna hälsning. Vi behöver dina bilder i jpg-format och 
logotyper i vektoriserat eps-format. 

Pris för egen hälsning hemsida är 995 :- 
Mått av kort 
Bredd på bakgrunds Jpg: 940x410 pix 

Bild i Jpg eller logotyp i vek.eps. 

Bredd på bakgrunds 
Jpg: 940x410 pix 

Hälsningsfras 
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Summercard – Personlig filmhälsning

Tips inför filminspelning: 

När man filmar klippet finns det några punkter som kan vara bra att tänka på: 
- Filma med mobilkameran liggande (alltså att man håller mobilen med långsidan uppåt)

- Börja prata först fem sekunder in i filmen (detta för att ge mottagaren bäst chans att
uppfatta och ta del av hälsningen)

- Filmklippet bör vara 15-30 sekunder långa

-Maila oss filmklippet och vi redigerar och lägger upp de på hemsidan för era köpta kort.

Pris för egen filmhälsning är 995 :- 
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Summercard – Helt Personlig hemsida 

Pris för Helt egen hemsida  5000 :- 

Vill man ha sitt eget utryck helt igenom hela lösningen kan man välja ”Helt egen hemsida”. 

Vi skapar då en egen adress till kunden uppbyggd enligt logiken 

inlosen.summercard.se/företagsnamn. På så vis kan vi utforma en sida som ser ut enligt 

kundens önskemål. Designen begränsas till lösningens designlogik, dvs den egna hemsidan 

måste följa julklappskortets uppbyggnad. Inom ramen för det så kan man ändra och skapa 

som man vill. Vi tar fram förslag tillsammans med kund. Totalt kan man få 3 st egna slides 

som byts ut mot de befintliga. Färg på topp och bottom banner byts ut enligt företagets 

egenprofileringsfärg.  Se sidan 2. 

*Eftersom sidan får en egen adress så krävs också att man använder ett personligt anpassat 
kort. Det knyter också ihop säcken designmässigt med den egna hemsidan. Se prislista för 
kostnad.

http://dinklapp.se/nwpdemo/

