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GoldLife lanserar ny webbplats och webbutik för Sara Hector

Sedan hösten 2016 har vi varit sponsor och partner för en alpina skidstjärnan Sara 
Hector. Redan i december 2016 lanserade vi henne första webbplats och idag har 
vi lanserat årets version med en webbutik för fartdräkter från Odd Molly.

Under hösten 2018 har vi tillsammans med Sara Hector utvecklat en ny strukturerad,  
väldesignad och tydlig webbplats byggd på plattformen WordPress. Vi har även byggt en  
webbutik på plattformen WooCommerce med betalningslösningen Stripe där Sara säljer  
coola fartdräkter för coola tjejer. Webbplatsen är på engelska och innehåller förutom  
webbutiken även sponsorer och partners, blogg, vlogg och kopplingar mot sociala medier. 
Besök webbplatsen på sarahector.com.

— Under hösten har jag tillsammans med Odd Molly utvecklat fartdräkter och i 
 samband med detta hjälpte min magiska webbpartner GoldLife mig med att designa  
	 och	utveckla	min	superfina	nya	webbplats,	säger	Sara	Hector.

Sara Hector, född 1992 i Sandviken, är en svensk alpin skidåkare. Hennes bästa disciplin är 
storslalom. Hector debuterade i världscupen i alpin skidåkning med en 22:a plats i stor- 
slalom i Åre den 12 december 2009. Hon tävlar för Kungsbergets AK i Sandviken.

Hector tog sin första pallplats i världscupen den 12 december 2014 när hon kom tvåa i 
Åres storslalomtävling. Hon tog sin första världscupseger i december 2014 i samband med 
storslalomtävlingen i österrikiska Kühtai in Tirol, före Anna Fenninger och Mikaela Shiffrin.

— Vi har ett långvarigt samarbete där vi sponsrar Sara med allt inom digitalt som  
	 hemsida,	e-post	och	nyhetsbrev.	Vi	är	mycket	glada	och	stolta	att	vi	fick	uppdraget	 
 att designa, utveckla och förvalta Saras nya webbplats och webbutik,  
 säger Jonas Gold, VD och teknikansvarig på GoldLife.
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