
SÆT DIN MARKETING PÅ AUTOPILOT

MARKETING-FABRIKKEN
Du og dine medarbejdere har allerede nok at se til. 

Så hvorfor ikke slippe for den dårlig samvittighed over forsømte marketingopgaver?  

KONCEPTET
Med et abonnement hos os kan du trygt stole på, at din virksomheds hjemmeside, sociale medier og 

andre profiler bliver holdt i fin form – med et formål bag de enkelte opslag. 
 

Vi tilbyder dig færdigproduceret, strategisk indhold og vedligeholdelse styret af erfarne rådgivere. 
 

Du skal blot sørge for at give os en fast kontaktperson. Så sørger vi for at samle op på månedlige 
ledetråde til nye historier og justere planen undervejs. Det kan for eksempel ske på on-site dage, hvor en 

af vores marketingrådgivere arbejder hos dig. 
 

Pakkerne er fleksible, så de kan tilpasses din virksomheds behov. Her kan du se nogle eksempler på 
sammensætningen. 

SE VORES ABONNEMENTSPAKKER PÅ BAGSIDEN



MARKETING-FABRIKKEN

* Abonnementer tegnes for minimum 6 måneder ad gangen.     
Alle beløb er ekskl. moms og kørsel.

Vi indleder alle nye marketingabonnementer med en obligatorisk opstartspakke på 8 timer.
Du vil blive gjort opmærksom på behovet for yderligere pakker til for eksempel rebranding, 

udvikling af ny hjemmeside eller andre større projekter.

Vi har givet eksempler på, hvad du kan få i den enkelte pakke. 
Sammen finder vi den bedste løsning for din virksomhed.

VÆLG EN PAKKE, SOM PASSER TIL DINE AMBITIONER 

LINDA POULSEN
Grafisk Designer

26 65 32 84 - lp@dkpu.dk

PER ANDREASEN
Marketingrådgiver

20 47 84 37 - pa@dkpu.dk

Dansk Produktions Univers F.M.B.A. - Spet trupvej 7b - 8722 Hedensted - 70 22 87 22 - www.dkpu.dk

DKPU er et nonprofit kompetencehus med speciale i at hjælpe produktionsvirksomheder. Fordi vi ikke skal tjene penge, kan vi fokusere på at hjælpe dig 
med at gøre det . Mindre konsulentsnak – mere fokus på det bedste for din virksomhed. For mere information - www.dkpu.dk

Den mest fleksible og effektive løsning

24'EREN

Halvårsabonnement: 79.200 kr.* 
Årsabonnement: 144.000 kr.*

(Besparelse 14.400 kr.)

24 timer per måned

KAN BESTÅ AF:

For dig der vil have maksimal effekt

Indhold fra 8’eren og 16’eren 
Annoncering på sociale medier / branchemedier 

Søgeoptimering på hjemmeside 
Standardbesvarelser på henvendelser og kommentarer 

Halvårsabonnement: 57.600 kr.*
Årsabonnement: 105.600 kr.*

(Besparelse 9.600 kr.) 

16 timer per måned

16'EREN

Målrettet marketing

For dig der vil arbejde ud fra en langsigtet strategi

Indhold fra 8’eren 
Månedligt redaktionsmøde 

On-site arbejdsdag
Månedlig kundecase 

Annoncering på sociale medier / branchemedier 
Søgeoptimering på hjemmeside 

1 månedlig pressemeddelelse / advertorial 

KAN BESTÅ AF:

Holder dig i din målgruppes bevidsthed

8'EREN

Halvårsabonnement: 31.200 kr.* 
Årsabonnement: 57.600 kr.* 

(Besparelse 4.800 kr.)

8 timer per måned

KAN BESTÅ AF:

For dig der vil have gang i din marketing

1 månedlig nyhed til hjemmeside / brancheportal 
1 månedligt nyhedsbrev 

1 ugentligt opslag til sociale medier 
Videresendelse af henvendelser og kommentarer 

*OPSTART

KONTAKT OS 

Pris opstartspakke: 4.000 kr.


