
	  

 
 
REFLX Kommunikation   reflx.se 
Trozelligatan 16  kontakt@reflx.se 
602 35, Norrköping  011 – 333 05 10  

Kom igång med e-post via Google 
Erbjudande inom Snowfire-communityn  
 
Att ha en e-post som fungerar kan vara en av de viktigaste faktorerna för att sköta kommunikationen för en 
företagare. Det finns gott om lösningar för att sköta sin e-post men varför inte använda den mest kända och 
största leverantören – Google?  
 
Du som skapat din hemsida via Snowfire vet att verktyget inte innehållet en lösning för e-post. Vi erbjuder därför 
dig som har eller ska skapa din hemsida i Snowfire hjälp med att komma igång med e-post via Google Apps.  
 
Vad är Google Apps?  
 
Visst har du hört om Gmail, Googles egen mailklient? Med ett konto via 
Google Apps kan du använda alla funktionerna och säkerheten som finns i 
Gmail men med ditt företags eget domännamn (info@dittföretag.se).  
Du har tillgång till din e-post via var du än befinner dig, genom din dator, 
surfplatta eller mobil.  
 
Med din mail via Googles pålitliga servrar kan du vara säker på att dina mail kommer fram dygnet runt året om. 
Mailen säkerhetskopieras automatiskt, skyddas mot skräppost, och dina filer hålls säkra via Googles 
branschledande säkerhetssystem. Med ett konto via Google Apps får du mailfunktionen och ett helt gäng andra 
funktioner.  
 
I ett Google Apps konto ingår:  
 

• E-postadresser med eget domännamn 
(dittföretag.se)  

• Video- och röstsamtal 
• Onlinekalender 

• 30 GB lagringsutrymme för filer 
• Google Drives program  
• Dygnet runt support via mail och telefon 

 
Googles pris: 4  Euro (ca 40 kr) per användare och månad. Debiteras direkt från Google till dig.  
 
Vårt erbjudande? 
 
Vi erbjuder dig hjälp att starta upp din e-post med Google. Tjänsten är det Google som levererar, och håller med 
supporten för. Vi hjälper dig med: 

• Uppstart Google Apps-konto  
• Skapa önskat antal e-postkonton (upp till 5 

konton ingår)  
• Konfigurering av betalningsmedel för 

tjänsten 

• Administration av inloggningsuppgifter  
• Upp till en timmes utbildning/kom-igång-

hjälp via telefon  

 
Pris för detta: 1750 kr  (exk l .  moms)  
 
Tilläggstjänst: Konfigurering av mail i egen e-postklient (t.ex. Outlook, Apple mail etc.) där vi via 
fjärrstyrning arbetar direkt i din dator. Pris:  500 kr (exkl .  moms)  
 
Vad är REFLX Kommunikation? 
Vi är en kommunikationsbyrå i Norrköping. Som Snowfire-partner hjälper vi till att skapa och designa hemsidor. 
Vi arbetar även övergripande med innehållet i hemsidorna, digital annonsering, strategier och mycket mer. Vi är 
totalt fyra personer på byrån, men när du beställer denna tjänst kommer du ha kontakt med antingen Marcus 
Törnell eller Carl Netz.  
 
Välkommen att kontakta oss för mer information och beställning!  


