RetailNews

NYHEDSBREVS ANNONCERING
MÅLGRUPPE

Et medlemskab af RetailNews giver dig effektiv og
målrettet markedsføring

RetailNews
Fakta RetailNews
Medlemmer:
142
Web-besøg:
193.430
Brugere:
61.317
Modtagere af nyhedsbrevet: 12.463
Tal fra marts 2019

Med et log-in får du alle muligheder for at profilere dig direkte ind i hjertet af din målgruppe og skabe de relevante
kontakter.

Modtagere af nyhedsbrevet: + 12.400
Fordeling af nyhedsbrev læsere
Fordelingen ift. virksomhed
Supermarked og discount
Kiosk og servicestationer
Detail- mode og sundhed
Detail- bolig og elektronik
Detail- øvrig
Leverandører

Dagligvarehandel
Butikschef
Slagter
Bager

Medlemskab+
medlemsfordele

9 Log-in til alle faciliteterne på portalen.
9 Virksomhedsprofil, søgeord og link til

9 Samme fordele som et "Gør-det-selv"

9
Fordelingen ift. stilling
Direktører, mv.
Indkøb
Salg
Produktion
Kolonial
Frugt og grønt
Ledelse og indkøb

Øvrig detailhandel
Butikschef
Kæde og indkøb
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9
9
9
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Nyhedsbrevet sendes ud til branchen med relevante branchenyheder pr. e-mail.
RetailNews udkommer en gang dagligt, kl. 11.00.

9
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www.retailnews.dk
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+ Plus

"Gør-det-selv"-medlemskab
medlemsfordele

hjemmeside.
Indrykning af egne nyheder i nyhedsbrevet
under ”Nyt fra medlemmerne”.
Indrykning af messedeltagelse.
Indrykning af jobopslag, der samtidig
indrykkes på Jobindex og Jobnet.
Indrykning af kurser.
Annoncering til medlemspriser.
Indrykninger kan suppleres med billeder, katalog
og video.
Indrykning af annoncer på ”Maskiner”,
”Produkter” og ”Kompetencer”
SEO (backlinks)
Konkurrentovervågning

Medlemskab "Gør-det-selv"
10.800 kr./år

medlemskab.
I dialog med jer tager vi bolden og påtager os en
del af marketingfunktionen.
+ Vi laver indrykninger af jeres produkter,
maskiner, kompetencer eller job
+ Vi hjælper med at indrykke jeres nyheder
+ Vi sørger for at indrykninger er SEO optimeret
(backlinks)
+ Vi laver registrering i konkurrentovervågning

Medlemskab+
15.800 kr.

NYHEDSBREV nyheder og indrykninger fra medlemmer

MEDLEMSKAB Internet portal med mulighed for firmaprofil, indrykning og markedsføring.
MEDLEMSPANEL

RetailNews

NYHEDER
SKREVET AF
REDAKTIONEN

Streamer

Topannonce
venstre side

HJEMMESIDE

Topannonce
højre side

NYHEDER
SKREVET AF
MEDLEMMER
NYHEDER
SKREVET AF
REDAKTIONEN

INDRYKNING AF NYHEDER

Midtannonce

Midtannonce

Bundannonce

Bundannonce

venstre side

venstre side

RetailNews

højre side

højre side

NYHEDER
SKREVET AF
MEDLEMMER

MEDLEMSKAB

DIREKTE LINKS TIL
MASKINER & ANLÆG
PRODUKTER
KOMPETENCER
JOB

VISER ANTAL VISNINGER
SØGEMASKINER

Klassisk kampagne
for medlemmer

6 mdr. sidebanner, artikel
6 mdr. sidebanner, forside & øvrige sektioner
5 topannonce
4 midtannoncer
4 bundannoncer
Pris: 26.500 kr.
Medlemskab – Internet portal og nyhedsbrev

