WEBB.SE

Sök lediga domännamn

SÖK

Domänregistrering i alla öppna toppdomäner
Att skydda sitt företagsnamn/varumärke på nätet är en självklarhet.
Vilka toppdomäner man skall välja beror på vad man har för marknad
och målgrupp. Säljer ni enbart i Sverige räcker det kanske med .SE
och .COM men oftast vill man även säkra upp domäner i resten av
Europa också.
Vi gör det enkelt att registrera domäner i
alla toppdomäner
Det finns idag hundratals toppdomäner som
exempelvis .COM, .NET, .ORG, .GURU,
.CLUB, .COMPANY och det släpps löpande
nya toppdomäner varje vecka. Utöver de
generella toppdomänerna finns också de
nationella toppdomänerna som representerar
varje land. Var och en av dessa toppdomäner
har sitt eget regelverk och ansökningsprocess
vilket kan göra registrering och hantering av
domännamn svårt eller rent av omöjligt att själv
sätta sig in i.

Vi hjälper er att lyckas med er
domännamnsstrategi
Vi har skapat ett enkelt gränssnitt för er att
söka, registrera och hantera domännamn i alla
öppna toppdomäner. Ansökningsprocessen är
den samma oavsett vilka toppdomäner ni är
intresserade att registrera i.
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Börja med att gå in på
http://www.webb.se
och sök om
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era önskade domännamn är
lediga. Lägg därefter till dem i
varukorgen, fyll i dina uppgifter
och slutför köpet. Enklare kan
det inte bli.

Med vår kontrollpanel hanterar ni sedan alla
aspekter av er domänportfölj som ompekningar, ägarbyten och DNS-inställningar.

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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