
 

 

Anteckningar efter möte m AW hemsidor fredagen den 11 oktober GGC 

13-15.30 

På inrådan av Gangvide Farm som använder ett system för bokning och betalning som heter SIRVOY 

och som kopplar ihop flera bokningssystem bjöds företag från 100 gröna och blå upplevelser in till ett 

presentationsmöte med AW hemsidor.. 

 

Tre grabbar stationerade i Kalmar regionen gör hemsidor och kopplar ihop dem med bokningssystem 

i varierande svårighetsgrad. Allt från enkla hemsidor till avancerade med bokningssystem, fakturering 

och bokföring. 

Albin, William och Jonathan driver företaget awhemsidor.se/info@awhemsidor.se 

Tel nr 072 387 08 40, 072 310 71 44, 076 172 61 42  

De har specialiserat sig på skräddarsydda lösningar för olika typer av företag där det behövs bokning i 

synnerhet och samarbetar/rekommenderar SIRVOY som är ett av de störta bokningssystemen i 

världen. De Bygger hemsidor tillsammans med företagen utifrån deras specifika behov och utbildar 

företagen så de kan sköta uppdatering etc själva. Genom att använda SIRVOY slipper man 

administrativt arbete och dubbelbokningar! I avtalet m AW hemsidor ingår att Företaget/Du äger all 

rätt till hemsidan och får utbildning och support för att sköta den. 

Deras affärsidé är att erbjuda fast pris för sina tjänster och arbetar alltså inte löpande per timme som 

de flesta andra. Hemsidorna byggs i wordpress eftersom det är det största systemet för hemsidor i 

världen. 

Företaget har sedan tidigare kunder på Gotland och är på ön med jämna mellanrum; tex Standakar i 

När, Gangvide och Änggårde Bed & Breakfast 

 

Kursdagar hemsidor och SIRVOY 

Vi kommer även att i Kryssningsnätverket och 100 gröna och blå erbjuda hemsideskurs i wordpress 

där man går igenom allmänt kring wordpress och dels arbetar med sin egen sida. Ett tillfälle kommer 

att ägnas SIRVOY i sin helhet för de företag som vill kunna lära sig använda det i sin verksamhet. 

Kostnaden för detta samt tid och plats återkommer vi till inom kort. 

 

För de företag som är nystartade eller max 3 år gamla gäller ett företagsstöd som Näringslivsenheten 

på Region Gotland erbjuder. Ta kontakt med Peter Bloom för att höra efter om ditt företag kan 

ansöka om det. Det kan röra sig om 50% medfinansiering för marknadsföringsåtgärder, grafisk profil, 

hemsidor etc dock minst 10 000 och högst 50 000 

Ansökan görs elektroniskt via minansokan.se hos tillväxtverket. 

 

Tveka inte, utan sätt igång! 

Riina 
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Bilder från mötet 

 

 
 

 

 



 

 

 


