
Med ett medlemskap hos oss når 
din verksamhet ut direkt till rätt 
målgrupp och du kan skapa 
nya kontakter inom branschen. 

Vad innehåller ett 
medlemskap?
Företagsprofil
Öka din synlighet online. Alla våra medlemmar får en företagsprofil med logotype, företagsnamn, 
kontaktuppgifter, länk till er hemsida samt utrymme att fylla i övrig information om företaget. Företags-
profilen kopplas till alla annonser/aktiviteter på portalen och blir som en samlingspunkt för era annonser, 
nyheter och den information ni lägger ut. Ni är även sökbara med företagsprofilen på vår portal samt på 
Google och övriga sökmotorer. 

Egna nyheter
Som medlem kan du fritt publicera egna nyheter direkt till din målgrupp, med er logotype väl synligt. 
De kommer med på portalen och i nyhetsbrevet under rubriken ”Nytt från medlemmarna”. 
Berätta om förändringar i er verksamhet, nyinköpta maskiner etc. 

Köp och sälj - maskiner, produkter och tjänster
Fria inlägg av annonser på maskiner och produkter som ert företag säljer, vill köpa eller hyra ut. 
Ni kan också annonsera om tjänster som ni erbjuder eller söker. Dessa annonser kommer med i både 
nyhetsbrevet och på portalen/hemsidan. Ni kan även lägga till bilder, pdf-kataloger, videoklipp m.m.

Jobb
Fria inlägg av jobb- och rekryteringsannonser som kommer med i både nyhetsbrevet, på portalen/
hemsidan och på jobbsafari.se. Med en platsannons på våra portaler och i våra nyhetsbrev träffar 
du rätt målgrupp och rikstäckande, du når både passiva och aktiva arbetssökande.
 
Kurser och mässor
Presentera och marknadsför kurser som ditt företag erbjuder eller sätt in annons om att ni ska 
medverka på en mässa eller ett event. 

Annonsera till ett fördelaktigt pris
Som medlem får du annonsera till medlemspris på portalen och i nyhetsbrevet. 

Det ingår givetvis service där vi hjälper er med det som behövs samt en kortare 
introduktion/utbildning i vårt mycket enkla och användarvänliga system. 

BLI MEDLEM

ÖKA DIN SYNLIGHET ONLINE


