Features på
Visible | danskreklameguide.dk
Vores søgemaskine er
branchespecifik.
Derfor er din virksomhed nem at finde.
Opret og redigér din firmaprofil, samt upload
logo og billeder.
Angiv flere søgeord efter eget ønske - så kan
du altid findes gennem
søgemaskinen.
Opret og redigér relevante tilbud, samt upload billedeksempler på
disse.

Velkommen til Visible
Visible | dansk-reklameguide er Danmarks eneste søgemaskine, som
udelukkende indeholder reklame og
reklamerelaterede emner.

Opret jobopslag.

Målsætning og vision

Sæt relevante genstande til salg på brugtmarkedet, og upload billedeksempler på disse.

Visible | dansk-reklameguide vil være
guiden, som nemt hjælper forbrugeren rundt på et ellers uoverskueligt
reklamemarked.

Kontakt
Visible |
dansk-reklameguide.dk
www.visible.dk
Tlf. 7020 3827

Idégrundlag
Idéen er udsprunget fra fagfolk i branchen .
Mulighederne for annoncering er blevet mange, og det har gjort markedet
uoverskueligt samtidig med, at reklamebudgetterne er blevet strammere.

Desuden har ordet “reklame” med
tiden fået et noget blakket ry.
Konklusionen er klar
Annoncøren har svært ved at finde
rundt i reklamejunglen.
Det betyder, at han ikke formår
at udnytte de muligheder, markedet
giver, fordi han ofte tyer til halvhjertede
og hjemmelavede løsninger.
Visible | dansk-reklameguide
Dette initiativ samler seriøse reklamevirksomheder, der er opsat på at
hjælpe forbrugeren med at få opfyldt
ønsket om en overskuelig branche.
Kig selv på www.visible.dk

BLIV SYNLIG
Du kender det sikkert:
Dit firma kan godt nok findes på nettet, men det er henvist til side 14 skubbet af en masse døde links, ophørte firmaer, eller firmaer som slet
ikke hører hjemme under søgningen. Hvor mange henvendelser har det
givet dig?
Sådan er det ikke på Visible. Firmaer i samme kategori listes på samme side,
og der opdateres to gange dagligt. Rettelsen, det nye tiltag eller det gode tilbud
er altså synligt med det samme.

Hvor?
Visible har fra 15. marts
2003 topplacering på
alle gængse søgemaskiner.
Visible bliver synligt
i gadebilledet i form af
reklametaxaer.
Visible har investeret
i reklametid i forbindelse med fodboldens superliga på TV.
Visible bliver annnonceret i forskellige fagog dagblade.

Profiltekst

Priser

Profilteksten følger dit firma gennem hele guiden, så kunden kan
se, hvad dit firma kan, og hvad det
står for.
Teksten indeholder desuden billede og logo, så dit firma fremstår
på en overskuelig og præsentabel
måde.

Prisen for et årsabonnement er kr. 1.795,- eks.
moms og er gældende
12 måneder fra aktiveringsdato.
Som bruger har du adgang til ALLE Visible’s
muligheder. Der er intet
tillæg for at bruge fed
tekst, uploade billeder
eller andet.
Hvordan?
Aktuelle tilbud
Som bruger opdaterer du selv
dine tilbud, når det passer dig.
De nyeste tilbud vises på forsiden. Alle aktuelle tilbud kan nemt
findes på tilbudssiden, enten ved
at søge specifikt eller på kategori.

Direkte links
På Visible er alle dine sider og
visninger forsynet med dine kontaktoplysninger, direkte email og
weblinks.
Vi sikrer, at kunden hurtigt og direkte kan komme i kontakt med
dig som leverandør.

Læg selv dit firma ind
på www.visible.dk - det
tager kun 5 minutter.
Vi opdaterer 2 gange
dagligt, så du er synlig
med det samme.

