Marknadsföringspaket
i samarbete med SvenskPress
Nätverk • PR • Annonser
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Helhetslösning för er
kommunikation 2018

Aktivitetsplan

Vilka aktiviteter är ni med på under året och vilka arrangerar ni själva?
Det är inte många som sätter en strategisk, taktisk eller operativ plan överhuvudtaget.

PR-plan

Vem gör vad och på vilket sätt? Sociala medier, hemsidan, nyhetsbrev och pressreleaser?
Formulera, publicera och distribuera. Vilka kanaler skall ni synas i och med vilket innehåll?

Mediaplan

Vilka är era målgrupper och vilka medier använder ni idag? Vad är mest kostnadseffektivt när ni vill
kommunicera er verksamhets varumärkeslöfte och erbjudande till befintliga och presumtiva kunder?

Helhetslösningen för er kommunikation!
100 procent avdragsgillt och 100 procents mätbarhet på era nyheter och erbjudanden.

Vi ser till att ert budskap når fram till precis rätt målgrupp. Genom ett enda
paket når ni ett flertal medier och kanaler för maximal effekt!

Miniutbildningar i:
• Nätverkande
• PR-publicering
• Mediaplanering

Är ni redan medlem i effect plus+, kund till Precis Reklam eller
Gestrike Media har ni nu möjlighet att växla upp er marknadskommunikation x 3.

Nätverkande

Som medlem i effect plus+ får ni och era anställda delta på effects stora event samt ett flertal
medlemsevent under året. Liksom att många effectare vill besöka de event ni själva arrangerar.

Nyhetsuppdateringar

Precis publicerar era nyheter på nyhetstjänsten SvenskPress.se inkl. nättidningar och nyhetsbrev som
foretagsbladet.se, gestrikemagasinet.se, effectmagasinet.se m.fl. vilka kan delas till alla sociala medier.

Annonser

Nå alla företag i Gästrikland eller mer än 100.000 invånare genom att medverka i årets alla
nummer av Företagsbladet eller Gestrike Magasinet. Ni kan naturligtvis även medverka i bägge.

Ett helt års marknadsföring för 2990:- i månaden.

Utifrån er egen budget
Hur mycket får er marknadsföring kosta?
Vad kan ni lägga varje månad i marknadsföring? I regel brukar ett företag som har som mål
att behålla sina befintliga intäkter lägga cirka 3 % av omsättningen och de som vill ha tillväxt
investerar 5 %. Gör upp en marknadsplan som passar er budget. Det är viktigt att sätta av rätt
summa på rätt investeringar då ni inte vill att pengarna plötsligt skall ta slut eftersom ni vill ha
maximal effekt hela året. Erbjudandet gäller t.o.m 2018-01-30 och tecknas på ett år.

Marknadsföringspaket för endast 2990:- per månad
Nätverk
PR
Annonsering

Medlemsskap i effect plus+
Upp till 3 nyhetsuppdateringar i månaden
Storlek 1/8-del i alla nummer i FB eller GM. Moms tillkommer.

Med Marknadsföringspaketet blir ni en naturlig del av regionens största nätverk. Ni får
dessutom en smart och kostnadseffektiv grund eller helhetslösning till Aktivitetsplan liksom
PR- och Mediaplan under ett år. Utifrån budget kan ni sedan för ännu större genomslag lägga
till exempelvis:
• Fler medlemsskap i effect plus+ för 800:-/månad.
• Precis kan hjälpa er med att uppdatera er hemsida eller sociala medier för 495:-/månad
liksom att göra Nyhetsbrev och Pressreleaser.
• Dubbelt så stor annons i Företagsbladet eller Gestrike Magasinet eller medverka i bägge
magasinen för + 1000:-/månad.

Följande erbjudanden ingår i Marknadsföringspaketet:
• Utställningsplats på det
kommande stora eventet

• Utbildning i PR-publicering
• Mediaplanering

• Extrabiljett till det
kommande stora eventet

• Medlem i SvenskPress.se

• Fri publicering i
www.effectmagasinet.se
www.foretagsbladet.se
www.gestrikemagasinet.se
m.m.

• Utbildning Nätverkande

Det skall inte vara svårt att ta ett smart beslut! Kontakta oss för mer information om hur ni
enkelt, snabbt och effektivt kan utveckla er marknadsföring det kommande året.

Nalle Rydstrand • 070-51 05 050
info@effectplus.se • www.effectplus.se

Stefan Wennberg • 026-511 000
stefan@precisreklam.se • www.precisreklam.se

Joe Formgren • 070-679 79 00
joe@formgren.com • www.gestrikemedia.se

