Medieinformation 10. april 2014

Portaler

PASSIONSPortaler

Levende online portaler er: Daglige nyheder om Aalborg og kulturlivet. De nordjyske erhvervsnyheder, mad, bolig,
mode eller portalen for de unge nordjyder.
Vi ejer en række online-portaler, der henvender sig til de nordjyske forbrugere. Til hver portal hører desuden en aktiv
Facebook-portal, der gennem krydslinking og online-events genererer øget trafik.
Du kan blive en del af vores portalunivers, og vi kan bringe dig i kontakt med din målgruppe ved hjælp af de
forskellige redskaber, der knytter an til portalerne.

APPETIZE.dk

MinByAalborg.dk

CUIZINE.dk

FAZION.dk

RESIDENZ.dk

BUSINESS-CLASS.dk

BANNER-ANNONCER

NYHEDSBREVE

Du kan købe bannere på alle vores portaler:

Vi udsender hver uge nyhedsbreve til 5.000
modtagere. Modtagerne har individuelt
tilmeldt sig nyhedsbrevet ud fra egne
interesseområder. Du har
mulighed for at annoncere
i vores nyhedsbreve.

Topbanner
728 x 90 px........................... kr. 3.500,- pr. uge
Sidebanner
300 x 300 px ....................... kr. 2.500,- pr. uge

topbanner

sidebanner

baggrund

Baggrund
1852 x 600 px...................... kr. 5.000,- pr. uge

FACEBOOK-APPLIKATIONER:
KONKURRENCER og AKTIVITETER

Alle priserne er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, force majeure mv. Gældende fra 15. april 2014.

ZEKVENS.dk

En effektiv vej til online-succes er konkurrencer
og andre aktiviteter på Facebook. Hvis de vel at
mærke gennemføres med omtanke. Præmien skal
afspejle målgruppens ønsker, drømme og behov
og have værdi for dem. Aktiviteter skal appellere til
interaktion med dine brugere.
Vi anvender udelukkende tredjeparts-applikationer,
der overholder alle Facebooks regler. Der er for
øjeblikket mindst 50 interessante applikationer i vores
katalog af muligheder. På den måde er du sikker på
maksimal effekt af din Facebookindsats. Uden risiko.
FACEBOOK-APPLIKATIONER:
Opsætning og administration
på vores portaler / Facebook.............kr. 5.000,-

Nyhedsbrevsannonce
fra kr. 2.500,- pr. uge

ONLINE-KAMPAGNER
Via vores portaler og de tilhørende Facebook-sider
har vi direkte kontakt mere end 50.000 brugere
i Nordjylland og derigennem også med deres
venner. Vi kan give dig adgang til dem og påvirke
dem gennem en række forskellige redskaber.
Vi kan sammensætte en kampagnepakke mål
rettet til netop dit behov og din målgruppe.
Bannerannoncer og baggrundsprofilering
portalerne. Butiksløsninger med mulighed
salg direkte til vores brugere. Salgsbudskaber
tilbud på vores Facebooksider. Konkurrencer
opdatering af jeres egen Facebook-side.
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Kommercielle opslag
med redaktionelt udtryk
Vi skriver og opsætter gerne et opslag for din
virksomhed. Vi gør det professionelt, og virkningen
er ligeså stærk som en redaktionel nyhed. Forskellen
er, at du har betalt for at få opslaget bragt, samt, ikke
mindst, at vi stiller en række redskaber til rådighed
for dig. Det betyder bl.a., at vi måler effekten af
opslaget og leverer resultaterne til dig.  Effekten af
et opslag har som udgangspunkt kun positiv værdi,
såfremt opslaget er troværdigt.

Det handler om at skabe det rette miks af
online-løsninger for at få den optimale effekt af
budgettet. Vi skræddersyr vores indsats til dig.

Det har den modsatte effekt, hvis man forsøger
at manipulere med budskaberne. Et kommercielt
opslag med redaktionelt udtryk giver mulighed
for direkte henvisning til fx webside, webshop
m.v. Opslaget skal naturligvis overholde de regler
og love, der er gældende.

Pakkepriser fra.................. kr 5.000,- pr. event

Kommercielle opslag..........................kr. 1.500,-
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