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Dine nyheder til
de rette personer

En velskrevet nyhed kan have stor betydning din virksomhed.
Derfor har vi på INSTALLATOR.dk skabt en platform som fører dit indhold
sammen med dit rigtige mennesker.
Få fri og ubegrænset adgang til at udgive indhold i Danmarks største
univers for vvs, el og ventilation

Dine nyheder til det rette publikum
Her vises dit indhold side om side med redaktionens indhold. Bliv partner og få fri og ubegrænset
mulighed for at bring nyheder, events, jobopslag m.m. direkte på forsiden og i nyhedsbrevet.

Abonnement
Som Partner har du et løbende abonnement, der faktureres for et år ad gangen. Abonnementet giver fri og
ubegrænset ret til at publicere en hel række informationer – se muligheder på m
 odstående side. Hjælp til
publicering og support er gratis inden for et rimeligt
omfang. Partner-abonnementet kan opsiges med 30
dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode.
Prisen for et årsabonnement er kr. 11.995

Skab værdi med vedkommende indhold
Pressemeddelelser, artikler, cases eller produktomtaler fra din virksomhed. Alle typer indhold er velkomne, så længe det er vedkommende

Jobopslag
Find dine nye medarbejdere – opret jobopslag og
få synlighed direkte på forsiden, i nyhedsbrevet og
under jobsektionen.

Events
Kurser, konferencer, seminarer og meget mere – få
det rigtige publikum med til dit event.

Navnenyt
Ny ansættelser, jubilæer, udnævnelser og andet som
kan være med til at fortælle historier om netop din
virksomhed.

Som Partner kan du holde markedet orienteret om hvad der sker
af nye tiltag i jeres virksomhed. Nye produkter og ydelser, ansættelser, events, kundecases m.m. kan kvit og frit publiceres. Er der
spørgsmål til funktionaliteter eller kniber det med tiden, så sidder vi
klar med support og sparring, som er inkluderet i partneraftalen.
– Mette Pedersen, Projektleder

support@horisontgruppen.dk, eller 5350 6060

Opdag mulighederne
Du udgiver lige præcis det indhold, som du mener, er det væsentlige på et givent tidspunkt.

kun
11.995,pr. år

Nyheder, cases, resultater
Bring dit indhold direkte på forsiden af installator.dk og få samtidig en unik placering i
vores nyhedsbrev.
Medarbejdere med fingeren på pulsen
Find nye medarbejdere med fingeren på pulsen. Placér dit jobopslag i et målrettet miljø
om vvs, el, ventilation og andre beslægtede
områder indenfor installationsbranchen.
Få flere deltagere på dine events
Opret kurser, konferencer, seminarer m.m.
og øg antallet af deltagere. Uddyb fordelene,
indsæt billeder og vedhæft filer, så du sikrer
en høj tilslutning.

Profil og direkte
kontakt
Du har mulighed for at
skræddersy din virksomheds/organisations
helt egen profilside med
relevante oplysninger
og kontaktdata.
OBS: Din virksomhedsprofil kommer også
med, hver gang i det
trykte magasin.

Nye navne i virksomheden
Fortæl om nyansættelser, udnævnelser, jubilæer og andet, der kan være med til at markedsføre jeres virksomhed og medarbejdere.

Statistik – hvor interessant er dit
indhold?
Med statistikmodulet får du i detaljer
præsenteret et overblik over, hvordan
dit indhold performer. Med mange forskellige visningsmuligheder og grafer
har du fuld kontrol med din kommunikation. Se akkumuleret data eller vælg
at se fra dag til dag og følg klikraten
på dine nyheder, events, jobopslag,
navnenyt og meget mere.
Relevante personer
Opret virksomhedens nøglepersoner. Personer,
som kan rådgive om jeres
kompetencer, services eller
indsatser.

Tips og tricks

Opmærksomhedsgaranti

1.	God content marketing handler om at hjælpe sine
kunder. Det engagerer og skaber loyalitet for din
virksomhed. Skriv nyheder og artikler, der hjælper
kunderne.

Med mere end 15.000 unikke besøg hver måned er
installator.dk Danmarks største nyhedsmedie om vvs,
el og ventilation/indeklima. Hvis du vil være en del af
netværket, kan vi garantere dig opmærksomhed:

2. Spar tid og opret log-in til flere personer. Det sikrer en
høj aktivitet og mere synlighed til jer.
3.	Opret et ubegrænset antal jobopslag - de kommer
automatisk med i nyhedsbrevet.
4. Vær omhyggelig med jeres virksomhedsprofil og vælg
de rigtige kompetenceområder - det sikrer jer relevant
eksponering ifm. journalistisk indhold produceret af os.
5.	Husk, at du kan måle på alt indhold. Statistik giver dig
et indblik i, hvordan dit indhold performer.

• installator.dk leverer hver måned mere end
30.000 sidevisninger
• Der bruges mere end 3 min. på sitet i gennemsnit
• M
 ere end 1.100 nyheder og artikler fra Partnere
det seneste år
• 72 % klikker på indhold fra Partnere i nyhedsbrevet

Statistik – hvor interessant er dit indhold?
Marketing handler ikke
længere om at afbryde
folk med det, de er interesserede i. Det handler
om at udgive det, folk er
interesserede i.
Med statistikmodulet får
du i detaljer præsenteret
et overblik over, hvordan
dit indhold performer. Med
mange forskellige visningsmuligheder og grafer
har du fuld kontrol med
din kommunikation. Se
akkumuleret data eller vælg
at se fra dag til dag og følg
klikraten på dine nyheder,
events, jobopslag, navnenyt
og meget mere.

Vi er Partnere

KE Fibertec AS er en flittig bruger af Installator.dk partneruniverset. Systemet er enkelt og nemt at gå til, og giver
os gode muligheder for at få bragt alt fra produktnyheder,
cases og nyhedsbreve ud til branchen.
Claus Albertsen, Markedschef for KE Fibertec AS

WAGO Danmark har været Partner hos Installator.dk siden
sommeren 2012, og dette samarbejde har hidtil udelukkende
været en positiv oplevelse og forbundet med store fordele
for vores virksomhed: Vi er blevet meget mere synlige over
for vores målgrupper. Vores produkter og referencer bliver
på bedste vis eksponeret i Erhvervsmagasinet Installatør, i
nyhedsbrevet og på den nye hjemmeside, der har mange
spændende tiltag, og som er nem og intuitiv at bruge.
Vi får altid god og hurtig service samt en fin sparring hos
Installator.dk og kan kun anbefale dem som en professionel
og troværdig samarbejdspartner.
Trine Rasmussen, Marketingkoordinator hos WAGO Danmark

Schlüter-Systems KG har i
flere år været partner på www.
installator.dk og vi har primært
anvendt vores partnerskab
til at uploade kundecases og
produktnyheder. Det giver os
en god mulighed for at få vores
historier og budskaber ud, som
en del af det redaktionelle miljø
på www.installator.dk Samtidig
giver statistik modulet os en
mulighed for at måle effekten af
vores bragte historier.
Johnny Nielsen,
Konsulent Schlüter-Systems KG

Journalistiske greb sælger

Kontakt

Hvis du ikke har resurser til at få produceret det rigtige
indhold, så kan vi klare det for dig. For at sikre et højt
kvalitetsniveau i omtalen af din virksomhed, samt at budskaberne er relevante og målrettet kernelæseren i installator.dk’s
medieunivers, benytter vi journalistiske værktøjer til at levere
vedkommende PR, kommunikation og markedsføring, som
skaber positiv awareness og engagement.
Vi producerer alle typer af indhold:
- Cases

Er du interesseret i vores medie eller
ønsker du yderligere information, er du
velkommen til at kontakte os:
Ulrik Hjorth-Andersen
Salgschef
Mobil: 2025 7632
uha@horisontgruppen.dk

- Pressemeddelelser
- Produktnyheder
- Navnenyt

Udvalgte Partnere

TM

COFERRO

MERCODAN

WPA

mobile

samarbejde med respekt

INSTRUMENTS

Horisont Gruppen a/s
Strandlodsvej 44
DK 2300 København S

Telefon +45 5350 6060
CVR-nr		 8775 1619

info@horisontgruppen.dk
www.horisontgruppen.dk
communities der bringer vækst og værdi

