Boost dit salg

Få din Black Friday, juleog januaromsætning i hus

Sæt gang i årets vigtigste kampagne nu!
December og januar er de helt store shopping-måneder. Danskerne brugte alene på Black Friday 2021 3,2 milliarder! Få din del af omsætningen ved at booste dit budskab. Skal vi hjælpe dig?
Med Adsolute-, display- og Social Display-kampagnen skaber vi målbare resultater, så du kan koncentrere
dig om din forretning. Din lokale medierådgiver og 20 digitale specialister er klar til at guide dig til en
målrettet markedsføring og sikre, at dine kampagner opnår den optimale effekt.
Din perfekte holdkammerat
Vi taler med halvdelen af alle danskere hver uge. Det betyder, vi kan ramme bredt, eller med stor
præcision målrette din digitale markedsføring til lige præcis de mennesker, som er interessante for dig.
Fordi vi ved, hvor de befinder sig og hvornår. Skal vi hilse fra dig?

Display

Adsolute

SocialDisplay

Lokal synlighed, brand safety,
1. parts data. Mulighed for
Topscroll og Interscroll
formater

Visninger på top 100 danske
sites, Performance optimeret,
Social Medier, 1. parts data,

Flere visninger til organiske
Facebookopslag, automatiseret
løsning, ingen produktionsomkostninger, visninger på
tværs af top 100 sites.

➔ Se mere næste side

Kontakt din JFM rådgiver i dag

Display
Adsolute
SocialDisplay

Display - Jysk Fynske Medier sites
Display visninger
Small pakke

Anbefaling 1-3 små kommuner
Eksempel: Struer, Lemvig, Holbæk, Fåborg, Tønder, Ribe, osv.
50.000 visninger – CPM 50: 2.500,- pr. måned
75.000 visninger – CPM 45: 3.375,- pr. måned

Medium pakke
Anbefaling større byer/kommuner
Eksempel: København, Odense, Århus, Vejle, Horsens, Esbjerg, Svendborg
100.000 visninger – CPM 50: 5.000,- pr. måned
150.000 visninger – CPM 45: 6.750,- pr. måned

Large pakke
Anbefaling Regionalt eller nationalt
200.000 visninger – CPM 50: 10.000,- pr. måned
350.000 visninger – CPM 45: 15.750,- pr. måned

Interscroll eller Topscroll
Small pakke

25.000 visninger – CPM 130: 3.250,- pr. måned.

Medium pakke

50.000 visninger – CPM 130: 6.500,- pr. måned.

Large pakke

100.000 visninger – CPM 130: 13.000,- pr. måned.
Display - Standard formater: Enkelt format: 995,- Tilkøb af variant formater: 795,Display - Topscroll eller Interscroll. Enkelt Interscroll eller Topscroll format – mobil eller desktop: 1.995,-

➔ Se mere om Adsolute og Social display næste side
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Nyhedssites Jysk Fynske Medier
1. dagbladet-holstebro-struer.dk
2. folkebladetlemvig.dk
3. dbrs.dk
4. viborg-folkeblad.dk
5. amtsavisen.dk
6. stiften.dk
7. hsfo.dk
8. vafo.dk
9. frdb.dk
10. jv.dk
11. fyens.dk
12. fynsamtsavis.dk
13. helsingørdagblad.dk
14. Københavnliv.dk

Kontakt din JFM rådgiver i dag
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Adsolute - JFM sites + top 100 danske sites
Display visninger
Small pakke

Anbefaling 1-3 små kommuner
50.000 visninger – CPM 65: 3.250,- pr. måned
80.000 visninger – CPM 65: 5.200,- pr. måned

Medium pakke
Anbefaling større byer/kommuner
100.000 visninger – CPM 65: 6.500,- pr. måned
130.000 visninger – CPM 65: 8.450,- pr. måned

Large pakke
Anbefaling Regionalt eller nationalt
150.000 visninger – CPM 65: 9.750,- pr. måned
200.000 visninger – CPM 65: 13.000,- pr. måned

Adsolute pakke – 7 formater: 3600,-

Social Display
Display visninger på tværs af eksterne og interne sites
fra organiske Facebookopslag
Small pakke
3 mdr. periode
45.000 visninger: 3600,-

Medium pakke
3 mdr. periode
90.000 visninger: 6800,-

Large pakke
3 mdr. periode
150.000 visninger: 10.500,-

Social Display - ingen produktion

Produktionstilbud

Få 3 produktioner for 1 produktionspris
Krav: køb for minimum: 15.000 kr.

Kontakt din JFM rådgiver i dag
ekskl. moms

PAKKE 2

15.000 visninger pr. mdr.

Pr. måned:

1.200,ekskl. moms

PAKKE 3

30.000 visninger pr. mdr.

•
•
•
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Typisk ser under 20% af dine følgere på Facebook dine opslag
Det betyder, at du ikke rammer alle dine nuværende kunder og
potentielle nye kunder
Vi laver dit Facebook opslag om til banner
Vi viser dit banner for kunder i netop dit lokalområde, uanset
hvilket site de besøger*

Hvad skal jeg gøre?
Når du har lavet et opslag på din virksomheds Facebookside, og
du godt kunne tænke dig, at det skal have endnu mere liv og flere
visninger. Så skal du bare bruge hashtag #socialdisplay.
Derefter vil dit opslag komme ud som en annonce og få placering

