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Hotell 

Jag hade tänkt att min sida är för ett hotellföretag som heter Trivago. På min hemsida så kan 

man boka hotell och se vilka hotell är billigare eller bättre, denna hemsidan kommer användas 

av folk som reser och är i behov av ett hotell. 

Min sida har en topnav som innehåller följande sidor: Home, Contact, About, Boka och 

Dokumentation. 

 

   Home: 

Home är min startsida det är den sidan som kommer upp när någon öppnar min sida. Home 

innehåller en header som heter hotell och exakta under den så finns topnaven. Under topnaven 

finns 4 stycken bilder med samma storlek, just nu är det testbilder men jag kommer ersätta 

dessa bilder med bilder på hotell längre fram. Anledningen till varför jag inte gör det nu är för 

det är lättare att jobba med testbilder istället för att jag hittar bilder på hotell direkt och lägger 

in de och oftast är dessa bilder inte samma storlek därför gör det svårare att jobba med. Under 

var och en av dessa bilder finns det en "Boka Nu!" Knapp som just nu bara har en funktion att 

när man håller musen över knappen så har den en animation. Och längs ner har jag all min 

text som kommer handla om det viktigaste om detta hemsidan samt något om hotellen på 

bilderna. 

 

   Contact: 

Här kontaktar man hemsidan. Längst uppe finns en topnav h under den i mitten av sidan finns 

det 4 boxar där man skriver förnamn, efternamn, email, och meddelandet man vill skicka. 

 

   About: 

Här hittar man informationen om min hemsida t.ex. varför hemsidan gjordes till vad man gör 

på den. Här är det samma som på kontakts att topnaven är längst uppe. Under just nu finns det 

en timer och lite text. Men fram över kommer jag ha bilder och information om min sida. 

 

   Boka:  

Här kommer man hitta hotellen man vill stanna på och boka de. Läns uppe på sidan finns 

topnaven och under tänkte jag att jag skulle lägga bilder på hotellen, hotellkostnaden och 

information om hotellen. 

 

   Dokumentation: 

Denna länkar bara till denna texten som en pdf. 
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   Övrigt: 

På min boka sida så kommer det finnas knappar självklart där man trycker på för att boka. Jag 

tänkte att dessa knappar kommer ta dig till Triviagos hemsida där man kommer kunna hitta 

dessa hotellen. Min andra tanke är att dessa knappar kommer att ta dig till en ny sida som jag 

själv har gjort och som jag har gjort en databas till. Och där så "bokar man hotellen" 

 


