ONLINE PROFILMAGASIN

- digital præsentation af hvem I er, og hvordan I gør en forskel for kunderne
Skab synlighed om hvem I er, og hvad I kan

Profilmagasinet er en kort, præcis og professionel digital præsentation, hvor dine budskaber er pakket
lækkert ind i et mini-magasin, læseren kan bladre i.
Skil dig ud
Video, store billeder, værdiskabende tekster, popups og animationer gør magasinet levende og inspirerende, og skaber en oplevelse, læseren husker.
De største fordele
• Kan læses på farten – også på mobile enheder
• Sparer tryk- og leveringsomkostninger – og er dermed også det miljøbevidste valg
• Del med et enkelt klik – og spred jeres budskaber som ringe i vandet
• Sæt på hjemmesiden, i jeres mailsignatur, i nyhedsbrevet, på sociale medier mv
• Kan for få midler ændres løbende – fx hvis I får nye ydelser, en bedre case eller nye medarbejdere
– modsat trykt materiale
• Videoer og artikler fra magasinet kan også deles enkeltvis, fx på sociale medier – og skabe værdi
igen og igen
• Præsenterer virksomheden på en nytænkede og inspirerende måde

FORSIDE

HVEM ER VI?

HVAD KAN VI?

HVORDAN GØR VI?

HVAD SÅ NU?

Priseksempel 8 siders profilmagasin:
• Forside
• Opslag med præsentation af virksomheden/ledelsen inkl. kort præsentationsvideo
• Opslag med virksomhedens kerneydelser - overskueligt præsenteret
• Opslag med en kort artikel med en glad kunde, der fortæller, hvad virksomhedens løsning har 		
betydet og hvorfor de var glade for samarbejdet
• Bagside med kontaktinfo, tilbud eller lign.
Samlet pris 25.000 kr

Vil du høre mere om, hvordan vi kan sammensætte et profilmagasin, der passer til din
virksomhed? Skriv til louise@kommid.dk eller ring 2247 9780 – med en fortid som redaktionschef og mere end 10 års erfaring med magasinproduktion og virksomhedskommunikation har jeg erfaringen og kompetencerne til at finde den bedste løsning til jer.
Læs mere på kommid.dk

