NYHEDSBREVS ANNONCERING
MÅLGRUPPE

Et medlemskab af Electronic Supply giver dig effektiv og
målrettet markedsføring
Fakta Electronic Supply
Electronic Supply er et onlinemedie, der dækker elektronikindustrien og som dagligt når ud til beslutningstagerne i virksomhederne med brancherelevant indhold. Onlineportalen er samtidigt et samlingspunkt for
virksomheder, der ønsker at nå ud til hele branchen med sine egne nyheder, hvilket er en mulighed som
medlem på portalen.

ONLINE BESØGENDE
37.712 besøgende ***

ONLINE VISNINGER

NYHEDSBREV

NYHEDSBREV

66.217 visninger/ mdr.***

Udsendes dagligt til
5.200 modtagere***

Åbningsraten
19.99% ***

*** electronic-supply.dk

Modtagere af nyhedsbrevet: + 5.200
Fordeling af nyhedsbrev læsere
Fordelingen ift. virksomhed
Producent – Elektronisk udstyr
Øvrige indkøbere af elektronik
Underleverandører – Elektronik
Underleverandør - Plast, metal
Leverandører – Komponenter
Leverandører – Software
Leverandører – Øvrige
Rådgiver/konsulenter
Andet

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.

+ Plus

"Gør-det-selv"-medlemskab
medlemsfordele

Medlemskab+
medlemsfordele

9 Virksomhedsprofil, søgeord og link til hjem-

9 Samme fordele som et "Gør-det-selv"

meside.

medlemskab.

9 Indrykning af egne nyheder i nyhedsbrevet
Fordelingen ift. stilling
Direktører, mv.
Indkøb og produktion
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Salg og marketing
Udvikling og kvalitet
Økonomi, HR mv.
Uddannelse

9
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Nyhedsbrevet sendes ud til branchen med relevante branchenyheder pr. e-mail.
Electronic Supply udkommer en gang dagligt,
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www.electronic-supply.dk
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under ”Nyt fra medlemmerne”.
Log-in til medlemspanel
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"
14.800 kr./år

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+
21.800 kr./år

NYHEDSBREV nyheder og indrykninger fra medlemmer

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

STREAMER 820x28 px
TOPANNONCE

TOPANNONCE

MIDTANNONC E

MIDTANNONC E

BUNDANNONCE

BUNDANNONCE

400x200 px

400x200 px

NYHEDER
SKREVET AF
REDAKTIONEN

HJEMMESIDE

400x200 px

400x200 px

NYHEDER
SKREVET AF
MEDLEMMER
INDRYKNING AF NYHEDER

MEDLEMSKAB

400x200 px

VISER ANTAL VISNINGER
SØGEMASKINER

JOB-I-FOKUS
KOMPETENCER
PRODUKTER

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

DIREKTE LINKS TIL
MASKINER
PRODUKTER
KOMPETENCER
JOB

400x200 px

