KOMMUNIKATIONSMEDARBEJDER PÅ DAGSBASIS
- få en kommunikationsmedarbejder for kun 3.900 kr/md.
Halter jeres kommunikation?

Oplever I indimellem at have historier, som aldrig kommer ud, fordi I ikke har nogen til at skrive pressemeddelelsen
eller nyheden på jeres website? Har I ikke fået gang i jeres nyhedsbrev? Eller er der lidt for stille på jeres LinkedIn,
Facebook mv.?
Måske har I ikke opgaver nok til at ansætte en kommunikationsmedarbejder, men vil alligevel gerne have gang i noget af ovenstående. Måske har I den kommende tid for travlt til, at jeres kommunikationsfolk kan nå hele vejen rundt,
uden I er klar til at ansætte flere.

Så er KOMMIDs kommunikationsmedarbejder på dagsbasis måske løsningen.
I får:
•

6 timer pr. dag til kun 3.900kr (normalpris 950kr/time)

•

en fast kommunikationsmedarbejder tilkoblet virksomheden, som løbende hjælper med at få fortalt jeres gode
historier og skaber resultater med god og relationsskabende kommunikation – uden I skal bekymre jer om kontorplads, sygedage, feriepenge, udstyr mv.

•

en masse godt indhold på relevante kanaler på en aftale, der kører 6 mdr. ad gangen

•

hjælp hver uge, hver anden uge eller hver måned – tilpasset jeres behov

•

løst de kommunikationsopgaver I har behov for fra gang til gang – opstår nye behov tilpasser vi bare løbende

De 6 timer kan eksempelvis dække over:
•

et nyhedsbrev – klar til udsendelse

•

en gennemarbejdet værdiskabende artikel til LinkedIn inkl. delingsposts

•

en måneds posts på 1-2 sociale medier inkl. research

•

en casebeskrivelse til jeres website – inkl. interview med en glad kunde

•

et velskrevet og søgemaskineoptimeret blogindlæg, som vil trække trafik til jeres website

•

struktur over en salgsfokuseret mailkampagne samt opstart af tekstdelene dertil

•

en pressemeddelelse – klar til udsendelse

•

en velkomstmailserie – og idéer til jeres freebee, så I kan få flere nyhedsbrevslæsere

Skriv til louise@kommid.dk, så finder vi en løsning, der matcher jeres behov. Du kan også
fange mig på tlf. 2247 9780. Jeg har mere end 10 års erfaring med at hjælpe virksomheder
med at opnå større synlighed og bedre resultater gennem god kommunikation.
Læs mere på kommid.dk

