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Sök lediga domännamn

SÖK

Nu är de nya toppdomänerna lanserade
Internet genomgår just nu en förändring och expansion av sitt domännamnssystem. Detta innebär en stor möjlighet för er att marknadsföra
era tjänster på ett nytt och spännande sätt som kan särskilja er från
era konkurrenter
En ny generation eftertraktade domäner
Vi tror starkt på de nya toppdomänerna och är
100% engagerade i deras långsiktiga
framgång. Dessa nya domännamn ser bättre
ut, låter bättre, och utgör en stor möjlighet för
företag och varumärken att marknadsföra sig
på internet på ett helt nytt sätt.

Hitta rätt toppdomän
Oavsett vad ni har för verksamhet så finns det
en ny toppdomän som passar ert företag. Vi
har grupperat alla nya toppdomäner i
kategorier för att göra det enklare för er att hitta
rätt toppdomän.

Tillgängliga för alla
Vi vill göra de nya toppdomänerna tillgängliga
för alla som är intresserade. Med stöd av en
pålitlig infrastruktur och en trevlig användarupplevelse vill vi göra det enkelt för er att registrera och hantera era domännamn. Allt sköts
bakom kulisserna av våra robusta system och
ett dedikerat team av domänexperter.

Webb.se är en ackrediterad domänregistrar i
Göteborg som levererat internetrelaterade
tjänster sedan 2001. I januari 2014 började vi
som ett av de första svenska företagen erbjuda
domänregistreringar i de nya toppdomänerna.
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ledigt. Lägg därefter till det i
varukorgen, fyll i dina uppgifter
och slutför köpet. Enklare kan
det inte bli.

Se aktuella priser på vår hemsida.
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