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målrettet markedsføring
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Nyhedsbrevet sendes ud til branchen med relevante branchenyheder pr. e-mail.
RetailNews udkommer en gang dagligt.

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.
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"Gør-det-selv"-medlemskab
medlemsfordele

					

www.nordiskemedier.dk

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.
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