
 D Deling af nyheder og salgsan-
noncer direkte på vores medier

 D En virksomhedsside, der forbed-
rer jeres placering i søgeresul-
taterne

 D Større synlighed online, når I 
kontinuerligt deler nyheder

 D Let samarbejde med flere bru-
gere tilknyttet samme profil 

 D Kalenderoversigt, hvor I kan 
planlægge jeres opslag

 D Et dashboard med overblik over 
jeres opslag og aktiviteter

 D Rabat på al online annoncering 
på tværs af vores medier

 D Markedsoverblik - værktøjet til 
overblikket over virksomhederne 
i jeres branche 

 D Adgang til alle fordelene fra et 
medlemskab 

 D Behovsafdækning, hvor vi sam-
men planlægger jeres rejse

 D Hjælp til at oprette salgsan-
noncer til jeres produkter 

 D Hjælp til at indrykke nyheder 
fra jeres hjemmeside på vores 
medier

 D Hjælp til at indsætte de rele-
vante nøgleord

 D Årlig sparring, så I får det mak-
simale ud af jeres medlemskab

 D Vi sætter markedsoverblik op 
for jer til de virksomheder, I 
gerne vil følge. 

MEDLEMSKAB
Giver adgang til følgende 

fordele på en portal

MEDLEMSKAB+ 
Få hjælp med på rejsen

DKK 15.800,-
prisen er pr. år

DKK 22.800,-
prisen er pr. år

Kontakt os på 
telefon 72 28 69 70 eller 
e-mail: salg@nordiskemedier.dk

Hvad kan dit 
medlemskab?

Medlemskab eller Medlemskab+
Vi tilbyder 2 varianter af vores 
medlemskab. 

Et medlemskab giver din virksom-
hed mulighed for selv at bruge 
funktionerne i medlemspanelet. 

Med et Medlemskab+ får I sup-
port til at lægge nyheder, maskiner, 
kompetencer, job, kurser og mes-
ser ind via jeres medlemsprofil. 

Via dialog mellem jer og vores 
support hjælper vi jer til at bruge 
marketingsværktøjet og blive mere 
synlige over for branchen.

mailto:salg%40nordiskemedier.dk?subject=
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MÅLGRUPPE OG STATISTIK

En del af 

Entreprenører
Håndværkere
Bygherrer mv.
Arkitekter og ingeniører
Leverandører af byggematerialer
Udlejning af handel/materiel
Byggemarkeder og detailhandel
Andet

Fordelingen ift. virksomhed

Direktør, Håndværks-
mester mv.
Indkøb og produktion
Salg og marketing
Udvikling og kvalitet
Økonomi, HR mv.
Uddannelse

Fordelingen ift. stilling

Modtagere af nyhedsbrevet: +34.200
Fordeling af nyhedsbrev læsere

www.licitationen.dk

Arkitekter
Registrerede arkitekter. Hovedk-
ontorer med 5 eller flere ansatte. 
Der er i alt 317 virksomheder
Kilde: www.bisnode.dk pr. 
18/9-2018

Rådgivende ingeniør-firmaer 
indenfor byggeri
Rådgivende ingeniørfirmaer 
indenfor byggeri. Hovedkontorer 
med 5 eller flere ansatte. Der er i 
alt 358 virksomheder.
Kilde: www.bisnode.dk pr. 
18/9-2018

Generelle offentlige tjenester
Generelle offentlige tjenester. 
Hovedkontorer med 5 eller flere 
ansatte.
Der er i alt 149 virksomheder. 
Kilde: www.bisnode.dk pr. 
18/9-2018

Gennemførelse af 
byggeprojekter
Gennemførelse af byggeprojekter. 
Hovedkontorer med 5 eller 
flere ansatte. Der er i alt 102 
virksomheder.
Kilde: www.bisnode.dk pr. 
18/9-2018

Opførelse af bygninger
Opførelse af bygninger. Hovedk-
ontorer med 5 eller flere ansatte. 
Der er i alt 782 virksomheder.
Kilde: www.bisnode.dk pr. 
18/9-2018

Entreprenører
Entreprenører. Hovedkontorer 
med 5 eller flere ansatte.
Der er i alt 686 virksomheder.
Kilde: www.bisnode.dk pr. 
18/9-2018

Trælaster og byggemarkeder
Trælaster og byggemarkeder. Hovedk-
ontorer med 5 eller flere ansatte.
Der er i alt 362 virksomheder.
Kilde: www.bisnode.dk pr. 18/9-2018

Præcisering af målgruppen

ONLINE VISNINGER
353.247 visninger/mdr.***

NYHEDSBREV
Åbningsraten (unique opens)

33.33%

ONLINE BESØGENDE
211.387 besøgende/mdr.***

NYHEDSBREV
Udsendes dagligt til 34.526 

modtagere

TOTAL OPLAG
 7120 *

LÆSERTAL
V/1 indrykning 

20.000**

* Printoplag og e-avis      ** Kilde: Læsertal fra Index Danmark Gallup, Helår 2021     *** licitationen.dk – juni 2022



DIT LOGIN TIL BRANCHEN
Et online markedsføringsredskab, der giver synlighed overfor jeres relevante, skarpt definerede målgruppe.

Mit log ind

Medlemspanel Medlemsprofil

Login
Med et login til medlemspanelet får I 
adgang til en perlerække af fordele. 

Medlemsprofil
Når din virksomhed tegner et medlemskab og derved får adgang til Nordens største niche marketingværktøj, 
bliver der oprettet en virksomhedsprofil. Derved kommer din virksomhed med i et stort netværk af relevante fag-
grupper og kontakter. Virksomhedsprofilen er søgbar og har link direkte til jeres hjemmeside.

Med et log-in får I direkte adgang til Nordens største niche portal og marketingsværktøjer, der hjælper til at 
synliggøre nyheder, jobs, annoncering og salg overfor jeres relevante målgruppe – året rundt.  



NYHEDSBREV 
Nyheder og indrykninger fra medlemmer

Nyheder skrevet 
af redaktionen

Direkte links til:
Maskiner
Produkter
Kompetencer
Job

Job-i-fokus
Kompetencer
Produkter

STREAMER  820x28 px

TOPANNONCE
400x200 px

TOPANNONCE
400x200 px

MIDTANNONC E
400x200 px

MIDTANNONC E
400x200 px

BUNDANNONCE
400x200 px

BUNDANNONCE
400x200 px

Nyheder skrevet 
af medlemmer

Indrykning

Indrykning af nyheder
Din virksomhed har én gang om dagen mulighed for at skrive 
en nyhedshistorie ud til branchen – fx i forbindelse med et 
jubilæum, en ny ordre, et nyt produkt osv. 

Indrykning kan også være
Din virksomhed kan præsentere jeres produkter, maskiner 
eller kompetencer direkte til målgruppen. 

Kurser og messer
Afholder I et kursus eller deltager I på en messe, kan I nemt 
synliggøre kurset, eller deltagelsen på messen via jeres 
medlemskab. 

Nyhedsbrev

SØGEMASKINE OPTIMERET

VISER ANTAL VISNINGER

Mest læste 
artikler


