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Sök lediga domännamn

SÖK

Snapback - Registrering av raderade domäner
Att hitta och registrera "bra" domännamn kan vara mycket svårt i
dagens marknad. Detta beror på att hundratals miljoner domännamn
redan har registrerats och professionella domännamnsaktörer för
länge sedan tagit de bästa domänerna i många toppdomäner.
Få det namnet du alltid velat ha
Det finns dock fortfarande goda chanser att
registrera det perfekta domännamnet. Eftersom
domännamn är registrerade på begränsade
tidsperioder så frisläpps domänerna när ägarna
inte förnyar sina namn. När ett domännamn
frisläpps blir det ledigt att registrera för vem
som helst. Domännamn som frisläpps kan vara
mycket värdefulla och konkurrensen att registrera dessa namn är mycket stor.

Låt oss sköta jobbet
Snapback är en tjänst som automatiskt registrerar utgående domännamn det ögonblick det
blir tillgängligt. Hos oss kan ni beställa snapback på domäner innan de släpps och låta våra
avancerade system försöka registrera dessa
värdefulla domäner.
Om vi mot förmodan skulle misslyckas att
registrera det domännamn ni är ute efter
krediterar vi givetvis hela beloppet.

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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Börja med att gå in på
http://www.webb.se/snapback/
E-post:
E-post: info@perfectsense.se
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och hitta din drömdomän. 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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