NYHEDSBREVS ANNONCERING
MÅLGRUPPE

Et medlemskab af Transportmagasinet giver dig effektiv og
målrettet markedsføring
Fakta Transportmagasinet
Transportmagasinet distribueres til vognmandsvirksomheder, og transportfirmaer, rederier, havne, speditører,
leverandørfirmaer, tekniske skoler, organisationer, politikere og transportkøbere.

TOTAL OPLAG

LÆSERTAL

ONLINE BESØGENDE

NYHEDSBREV

14.271*

V/1 indrykning
22.000**

95.620 besøgende/172.823
visninger/ mdr.***

Udsendes dagligt til
9.227 modtagere***.
Åbningsraten 26.93% ***

* Printoplag og e-avis
** Kilde: Læsertal fra Index Danmark/Gallup helår 2019/2020
*** transportmagasinet.dk

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.

Modtagere af nyhedsbrevet: + 9.200
Fordeling af nyhedsbrev læsere

Fordelingen ift. virksomhed

Fordelingen ift. stilling
Den praktiserende vognmand
Supplerende læsergrupper
Den administrerende vognmand (Ejer, Direktør, Leder)

Vejtransport
Sø, luft, tog
Speditører
Indkøb/logistik
Leverandører

+ 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
9
9
9

Præcisering af målgruppen
Speditører
Virksomheder inden for spedition. Hovedkontorer med 5 eller
flere ansatte. Der er i alt 265 virksomheder med over 5 ansatte.
Kilde: www.bisnode.dk pr.
18/9-2018

Vejgodstransport
Virksomheder inden for vejgodstransport. Hovedkontorer med 5 eller flere
ansatte. Der er i alt 1.223 virksomheder
med over 5 ansatte
Kilde: www.bisnode.dk pr. 18/9-2018
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www.transportmagasinet.dk
Nordiske Medier • Langagervej 1 • 9220 Aalborg Ø • Tlf. 7228 6970

					

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.
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

