www.juuduu.fi

Sivuston
ominaisuuksia
ovat mm. verkkokauppa,
lomakehallinta, kuva- ja tiedostokirjasto,
mainosbannerit, Facebook -jako,
kalenteri ja blogi.

Helppo kotisivupaketti
Tee kotisivut helposti itse jopa kymmenessä minuutissa käyttäen
valmiita sivupohjia. Tai tilaa avaimet käteen -paketti jolloin teemme näyttävät
kotisivut juuri omiin tarpeisiisi viikossa.

Yritykselle, yhdistykselle, urheiluseuralle tai vaikka omalle lemmikille. Juuduu -sivustot toimivat
mobiililaitteilla ja niitä on helppo käyttää. Helppo käytettävyys tarkoittaa, että käyttäjät
löytävä tarvitsemansa tiedot nopeasti sivuilta ja tiedottaminen on tehokasta.
Helposti käytettävät sivut ovat myös tehokkaat.

juuduu
tee itse sisältö.

Kokeile sivustoa ilmaiseksi 30 päivää,
käy tutustumassa sivuillamme!

www.juuduu.fi

Lähetetään
sähköpostiin
Voit antaa

Sisällön luominen on tehty helpoksi.
Sisältö voi olla uutisia, tapahtumia,
kuvakirjastojasekä blogimuotoisia
kappaleita. Oikealla esimerkki
tapahtuman luomisesta, siitä miten
se leviää sivustolle ja luo ilman erillistä
työtä sähköpoteja asikkaillenne tai
jäsenille, mainosbannerin tapahtumasta,
jakaa uutisen Facebookiin ja muodostaa
tulostettavan PDF -tiedoston siitä vaikka
käytettäväksi kutsuna tapahtumaan.

tapahtumalle
ominaisuuksia
kuten

LUO
TAPAHTUMA
Tapahtuman luominen
on helppoa, annat
sille otsikon,
kuvan, leipätekstin
muut tiedot

Juuduu luo
automaattisesti
tapahtumasta
uutisen ja
sijoittaa sen
kalenteriin

Luodaan
banneri

julkaisuaika,
salitaanko
kommentointi
kieli,
julkisuusluokka,
linkki ja
lopuksi

Jaetaan
Facebookiin

tapahtumaan
voi upottaa
liitetiedoston

Luodaan
PDF -tiedosto

Sivustopaketin ominaisuuksia ovat mm. verkkokauppa, lomakehallinta, kuvaja tiedostokirjasto mainosbannerit, kalenter ja blogi Kotisivujen päivityksen yrityksesi voi
tehdä itse milloin haluaa ja missä haluaa helpokäyttöisen sivujen päivitysohjelman avulla
kaikki pilvessä aina mukana. Voit lisätä tai poistaa tekstejä, kuvia tai muuta materiaalia.
Päivittäminen on helppoa nettiselaimen kautta,et tarvitse erillisiä ohjelmia. Varsinkin
tekstimuutokset onnistuvat kaikilta tietokoneen peruskäytön hallitsevilta henkilöiltä,
koska sivujen sisältöä muokataan tavallisen tekstinkäsittelyohjelman tavoin.
Hakukoneoptimointi
Verkkosivuston todella hyvä ja laadukaskaan sisältö ei toimi kenenkään hyödyksi,
jos sivuille ei kukaan löydä Juuduu -verkkosivut ovat aina automaattisesti
hakukoneoptimoituja ja niille kirjoitettu sisältö on helposti löydettävissä
hakukoneen avulla. Hakukoneoptimoinnilla pyritään verkkosivustojen parhaaseen
mahdolliseen näkyvyyteen ja optimoinnin ansiosta tiettyjen hakusanojen käyttö
sivuillasi parantaa niiden sijoitusta hakulistauksessa.
Responsiivisuus
Kaikki kotisivupakettimme ovat automaattisesti responsiivisia eli yrityksesi sivut
toimivat heti täydellisesti kaikilla laitteilla, niin kannettavilla kuin pöytäkoneilla
sekä mobiililaitteilla että tabletilla. Google myös antaa paremmat hakusijoitukset
mobiiliystävällisille sivuille. Jos päivität sivujasi puhelimen tai tabletin avulla, voit ottaa
kuvan laitteellasi ja upottaa sen suoraan sivuille helposti yhdellä klikkauksella.

Jos haluat kokeilla sivustopakettia ilman riskiä, teemme
mielellämme sivuston jota voit kokeilla ilmaiseksi 30 päivää!

juuduu
tee itse sisältö.
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