Nu kan dine budskaber få mere
i Hovedstaden
– helt ned i det hyperlokale

En del af Jysk Fynske Medier

Kære annoncør
I denne folder giver vi dig et overblik over nogle af
vores mange markedsføringsmuligheder.
Hovedstadens Mediehus er et lokalt mediehus med stolte traditioner og over 30 års erfaring.
Vi lever af at skabe indhold, som er relevant for borgerne i København og omegn, og som vi
producerer og bringer i vores erhvervsavis, på vores digitale platforme, og i vores 10 gratisaviser
i København og på Frederiksberg – flere over 100 år gamle.
Vi har et dybdegående kendskab til markedet både lokalt og på landsplan. Til daglig færdes
vi på gader og stræder i lokalområdet, når vi ikke sidder på vores pladser i Codanhus på
Frederiksberg.
Hovedstadens Mediehus er en del af Jysk Fynske Medier (JFM), som er landets næststørste
private mediekoncern, med ca. 1850 medarbejdere på landsplan. JFM står bag 15 dagblade,
63 lokale gratisaviser, 4 kommercielle radiostationer, en landsdækkende tale-radiokanal,
og en lang række websites. Vi dækker hele landet med over 2,5 millioner kontakter hver uge.
I Hovedstadens Mediehus har vi et tæt samarbejde med koncernens i alt 14 mediehuse,
som er lokaliseret på tværs af landet. Vi tilbyder skræddersyede markedsføringsplaner til
alle størrelser og typer af virksomheder lokalt, som på et landsdækkende plan.
Det er fordelen ved både at være et selvstændigt drevet mediehus og en del af noget større.

Dennis Rasmussen
Kommerciel chef
Hovedstadens Mediehus
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Hjælp til markedsføring?
Vi har mange års erfaring med medierådgivning,
og kan hjælpe dig med at skræddersy din markedsføring efter dine behov.

Strategi

Den rette balance

Dine unikke kvaliteter

Vælg de rigtige medier

Langsigtet eller kortsigtet strategi.
En kontinuerlig markedsføringsindsats sikrer, at du løbende
styrker dit brand og forbliver i
dine kunders bevidsthed.

Beslutningen om at købe et
produkt formes i kundens
bevidsthed lang tid før den
egentlige beslutning tages.
Det er derfor væsentligt, at man
ikke blot er tilstede med
et call to action budskab.
Man skal være i kundernes
bevidsthed, før behovet dannes.

Hvad adskiller dig fra
dine konkurrenter?
Du skal slå på det,
der gør dig helt særlig.

Ligesom dine unikke kvaliteter
er et væsentligt afsæt for din
markedsføring, er det vigtigt, at
dit valg af medier afspejler dine
behov og muligheden for at fange
din målgruppe.

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Vi anbefaler

Vi anbefaler

For at opnå den optimale markedsføring, anbefaler vi, at du både har
markedsføring, der styrker kendskabet til din forretning, samt kortsigtet call to action annoncering

For at opnå den optimale
markedsføring, anbefaler vi,
at du både har markedsføring,
der styrker kendskabet til din
forretning, samt kortsigtet call
to action annoncering

Har du et produkt, en service,
beliggenhed eller noget helt fjerde,
der adskiller dig fra dine direkte
konkurrenter, er det væsentligt, at
din markedsføring tager udgangspunkt i dine unikke kvaliteter.

At sammensætte de rigtige medier
er altafgørende for at nå ud til din
målgruppe med dine unikke kvaliteter. Ved at kombinere print og
digitale medier opnår du en større
effekt af din markedsføring.

Kortsigtet markedsføring hjælper
dig med at nå dine salgsmål her og
nu, dog styrker det ikke nødvendigvis din kendskabsgrad blandt
potentielle kunder.
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Hvilke krav til medier har du?
Hvilke medier indfrier dem bedst?
Hvor vigtigt er det?
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Forskellige mediers styrker
Rigtig god: 4/5

Frekvens
(hvor ofte)

1
2
3
4

Differentiering

Følelser

Timing
(Hvilke dage)

Relevant
milø

Differentiering

FACEBOOK

Infomængde

FACEBOOK ORG

Dækning
(hvor mange)

Aktivering

RADIO

Timing
(Hvilke dage)

		

at dit budskab ses/høres igen og igen, før at
kunderne forstår/husker det?

TIMING

at du er synlig på bestemte dage?

INFOMÆNGDE

at din kunde kan fordybe sig i dit budskab

AKTIVERING

at din målgruppe foretager en handling
(trafik til butik, website etc.)?

		

Relevant
milø

Aktivering

GOOGLE ADS

RELEVANS
		

at dit budskab ligger i et relevant redaktionelt
miljø (bil, rejse etc.)?

FØLELSER

at du aktiverer en stemning/følelser hos din kunde?

KENDSKAB

sig fra dine konkurrenter?

Dækning
(hvor mange)

UGEAVIS

Følelser

Frekvens
(hvor ofte)

Timing
(Hvilke dage)

5
4
3
2
1

Relevant
milø

Differentiering

Infomængde

Frekvens
(hvor ofte)

Timing
(Hvilke dage)

1
2
3
4
5

Aktivering

FACEBOOK ORG

Dækning
(hvor mange)

ONLINE

Infomængde

TVÆRMEDIEL

Potentialet bliver

Potentialet bliver ikke

Potentialet bliver

Ikke samlet op

Samlet op

Ikke samlet op

POTENTIALET BLIVER LØBENDE SAMLET OP

DIFFERENTIERING at dit budskab og unikke kvaliteter adskiller
		

5
4
3
2
1

1
2
3
4
5

Differentiering

Infomængde

HVILKE KRAV TIL MEDIER HAR DU, HVILKE MEDIER INDFRIER DEM BEDST?
HVOR VIGTIGT ER DET, ...
DÆKNING
at du rammer bredt i målgruppen?
FREKVENS

Følelser

Frekvens
(hvor ofte)

1
2
3
4
5

5
Aktivering

5
4
3
2
1

BRANDVÆRDI

MARKEDSFØRING

Dækning
(hvor mange)

MARKEDSFØRING

Relevant
milø

5
4
3
2
1

INTERESSE

Følelser

MARKEDSFØRING
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Fordele
PRINT MARKEDSFØRING
HØJ TROVÆRDIGHED
Lokalaviser er blandt de mest troværdige medier.
Når du annoncerer i et troværdigt medie, afspejler det
måden, dine kunder opfatter dig som annoncør.
GOD ROI
Lokalaviserne har en god dokumenteret ROI, return on
investment, hvilket betyder, at når du investerer 1 kr.
i markedsføring vil du typisk kunne forvente at få 3 kr.
i omsætning.
LAV IRRITATION
I mange medier forbindes reklamer med irritation.
I lokalavisen forventes det af læserne og er en del af
den samlede oplevelse. Det betyder, at når læserne ser
din annonce, så forbindes du med dit lokalområde,
og der skabes ikke irritation over dit budskab.
HØJ LÆSETID
Høj læsetid i lokalavisen betyder, at læserne fordyber
sig, hvilket gør det muligt at aflevere mere
komplicerede budskaber og højne kendskabet til
din virksomhed.
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produkt
DIGITAL MARKEDSFØRING
OPMÆRKSOMHED
Du skaber opmærksomhed omkring din
virksomhed og dit budskab.
KENDSKAB
God til kendskab - synlighed
TRAFIK TIL EGET WEBSITE ELLER FACEBOOK SIDE
Nemt at lede trafik til eget website og
Facebookside, men kan også stå alene ift. at skabe
opmærksomhed omkring din virksomhed
TROVÆRDIGHED
Dit banner ses på en side med stor troværdighed

Menu

Menu

Menu

9. ØSTERBRO
4./5.
NØRREBRO
NORDVEST
8. VANLØSE

1

71.125 oplag
Amagerliv.dk

2

35.113 oplag*
Sydhavnenliv.dk

3

6. FREDERIKSBERG
35.113 oplag*
Valbyliv.dk

10. KØBENHAVN K

7. VESTERBRO
2./3. SYDHAVNEN
VALBY

Menu

4
38.934 oplag**
Nordvestliv.dk

Menu

5

Menu

7

17.757 oplag
Vesterbroliv.dk

38.934 oplag**
Nørrebroliv.dk

Menu

6

43.639 oplag
Frederiksbergliv.dk

Menu

Menu

8

14.581 oplag
Vanløseliv.dk

SAMLET
OPLAG LIV
AVISER
280.000

9

37.484 oplag
Østerbroliv.dk

1. AMAGER

Menu

10

23.536 oplag
Københavnliv.dk
7

* SydhavnenLIV og ValbyLIV har et samlet oplag på 35.113. **NordvestLIV og NørrebroLIV har et samlet oplag på 38.934.

Vores markedsføring var før lidt tilfældig,
men med Grow er den nu plan- og skemalagt
et år frem. Det giver ro i det daglige og
sparer os for mange annonce-kroner.
LENE GADGAARD
Hansen & Larsen A/S
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Grow
er markedsføringshjælp til små og mellemstore virksomheder.
Grow tager udgangspunkt i din virksomhed og dine behov.
HVAD ER GROW
Grow er en workshop på 2 timer, som tager
udgangspunkt i din virksomhed og dine behov.
Efter to timer vil du have en ny og værdifuld
viden om din egen virksomheds unikke
kvaliteter, hvilke medier du med fordel kan
benytte, og ikke mindst hvornår og hvordan
du bør markedsføre dig for at få mest ud af
din investering.

SKAL VI HJÆLPE DIG MED NEDENSTÅENDE:

DELTAG I GROW OG FÅ:

• Hvor god er du til, at adskille dig
fra dine konkurrenter?

• Din helt egen marketing- og
kommunikationsplan

• Vil du kommunikere endnu
skarpere til din målgruppe?

• Et skræddersyet tilbud på markedsføring
lavet ud fra dine behov og ønsker

• Ved din målgruppe, at du findes?

• Indsigt i hvordan din målgruppe rammes

HVORDAN TILTRÆKKER DU KUNDER, NÅR MEDIET
OG MARKEDET ÆNDRER SIG KONSTANT?
Målret din markedsføring med en række
simple principper - og få værdifuld råd til,
hvordan du navigerer kunderne i din retning.

Grow gør markedsføringen let og overskuelig i det daglige
- det er fantastisk, hvordan det hele er samlet i en pakke.
Hos os værdsættes det virkelig, at vi har en kontaktperson, som forstår vores virksomhed og dermed hvilket
fokus, der er relevant for vores markedsføring.
Pernille Nielsen, Din Madpartner, Børkop

Med Grow har jeg fået mere struktur på min lokale
markedsføring - også den digitale. Har fået mere
markedsføring for samme beløb som tidligere år.
Value for Money.
Rikke Calmar, indehaver Bog & idé, Odder
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Erhverv+
udkommer direkte til
erhvervslivet i Storkøbenhavn
DENNIS RASMUSSEN
Kommerciel chef
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Erhverv+ Storkøbenhavn
Målrettet erhvervslivet og den erhvervsinteresserede læser
FORBINDELSEN OG INSPIRATION TIL
HANDEL, SAMARBEJDE OG NETVÆRK!

MÅLRETTET 330.000 BTB BESLUTNINGSTAGERE
I STORKØBENHAVN HVER MÅNED

Interessante historier om det lokale og
regionale erhvervsliv, der gør os alle lidt
klogere. Vi går bagom virksomhederne,
portrætterer ledere og medarbejdere og
skriver om succeserne og idéerne.

Omdeles gratis til 20.000 udvalgte og
brancherelevante virksomheder.
• Udkommer ti gange årligt
• Digitalt på erhvervplus.dk og som nyhedsmail
• og via appen Nyhedskiosken
Mulighed for annoncering i én eller flere
regionale udgaver af Erhverv+:
• Fyn
• Sydjylland
• Vestjylland
• Østjylland
• Storkøbenhavn

SAMLET ANTAL LÆSERE 327.000
erhvervsaktive og/eller interesserede læsere

Læs
avisen
digitalt
avisen
sen
Læsdigitalt
avisen
digitalt
digitalt Følg
Følg
os os
på
Følg
på
os på
via Nyhedskiosken
edskiosken
yhedskiosken
via Nyhedskiosken ErhvervPlus
ErhvervPlus
ErhvervPlus
Kilder:

Følg
os
på Nyhedsbrev Tilmeld Nyhedsbrev
Tilmeld
Tilmeld
Nyhedsbrev
Tilmeld
Nyhedsbrev
på erhvervplus.dk
ErhvervPlus
påpå
erhvervplus.dk
erhvervplus.dk
på erhvervplus.dk

Index Danmark/Gallup, Helår 2019/Målgruppe: 12 år+, Erhvervsaktive og -interesserede læsere/Stikprøve: 20.451.
Index Danmark/Gallup 2H 2019–1H 2020/Målgruppe: BtB beslutningstagere, Erhverv+ Storkøbenhavns område/Stikprøve: 1.165.
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Ram din lokale målgruppe bedre med
annoncering ved siden af relevante
artikler for din branche, få SEO-optimering,
Linkbuilding og dermed bedre
lokal placering på Google.
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finddet.dk
er et digtalt produkt, der styrker lokale virksomheders synlighed på nettet

3 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE FINDDET.DK
1 RELEVANTE ARTIKLER

2 LOKAL SYNLIGHED VIA PROFILSIDE

3 BEDRE PLACERING PÅ GOOGLE

Din annonce vises ved siden af artikler, som
er relevante for din branche på Jysk Fynske
Mediers mange lokale nyhedssites. Vi har i alt
63 ugeavis- og 15 dagbladssites, der indeholder
ekstreme mængder artikler, og de opdateres
konstant. Samlet når vi ud til næsten 1,8 mio.
månedlige brugere.

Vi udarbejder en professionel SEO-tekst, som
sammen med lokale links øger din synlighed
på Google og finddet.dk, så din hjemmeside
ranker højest muligt på Google. Alt på profilsiden er SEO-optimeret og stamoplysninger som
f.eks. kort, åbningstider osv. trækkes direkte fra
din Google My Business, så vi sikrer, at der er
ensartethed i oplysningerne. Dette styrker din
virksomheds Google-værdi og øger sandsynligheden for, at du bliver valgt.

Du skal være til stede på Google. Vi gennemgår
din Google My Business konto og sikrer, at alle
informationer om din virksomhed er korrekte.
Dette styrker din Google-værdi, da Google altid
vil fremhæve de bedste og mest seriøse firmaer
i lokale søgninger. Dermed kan dine kunder nemmere finde dig lokalt på Google.
Stamdata fra din Google My Business profil
synkroniseres med oplysningerne på din
finddet.dk-profil.

Menu

Højere placering på
Google med profilside

Hjulene ruller igen hos lokal bilforhandler
Find flere muligheder
i dit lokalområde
Søg efter virksomheder her...

Mekaniker Søren Sørensen - finddet.dk
Specialist i
Biler

Stenslag
Reparation

Mekaniker Søren Sørensen er et dansk autoværksted beliggende i Viborg. Der
ligger 58 bilværksteder i Viborg.

Bilsyn
Dæk

www.mekanikersorensorensen.dk

Mekaniker Søren Sørensen - Din lokale mekaniker

MEKANIKER V/ HANS HANSEN

Mekaniker Søren Sørensen

Hos Mekaniker Søren Sørensen specialiserer vi os indenfor bilsyn, bilreparation samt stenslag

6000 Kolding

Mekaniker Søren Sørensen - 36122899
Juridisk navn: Mekaniker Sørensen Sørensen; CVR-nr...

Efter nogle måneder præget af corona, er der atter
kommet godt gang i bilsalget i Danmark

Specialist i

Stenslag

Bilsyn

Reparation

Butik

Lokal profilside med lokale SEO-tekster
og links til din hjemmeside

Vi er lokalt i alle dækningsområder,hvor du har kunder
78% af alle lokale
mobilsøgninger ender
med et køb oﬄ line

89% laver en lokal
søgning minimum
én gang om ugen.
58% gør det hver dag

Højere placering på
Google med din hjemmeside

Gennemgang af
Google My Business

50% som laver en
lokalsøgning på
mobilen besøger en
butik indenfor 24 timer

88% af alle der laver en
lokalsøgning via mobilen
besøger eller kontakter
+
en butik indenfor 24 timer

Butik

78% af alle lokale
mobilsøgninger
+
ender med et køb
i en butik

+

al
nimum

lok
Kilde: https://blog.hubspot.com/marketing/local-seo-stats. Kilde: Dansk Online Index/Gemius, december 2020/Målgruppe:
laver e15n år+.
89%

46% af alle
søgninger på
Google er
lokal søgninger

en
m laver
50% so
ning på
g
ø
ls
a
k
lo
øger en
ilen bes

Butik

72% som laver
Butik
en lokal
søgning
vælger en butik
inden for 8 km afstand

For dig, der vil findes lokalt
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Annoncørbetalt indhold er den
gode historie om din virksomhed,
fortalt på en måde, som engagerer
og vækker læsernes interesse
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Annoncørbetalt indhold
Skal vi fortælle den gode historie om din virksomhed?
SKAL KENDSKABET TIL DIT BRAND ØGES?

DET HELT RIGTIGE BUDSKAB

VI SKRÆDDERSYR MED SPROGET

Annoncørbetalt indhold er den gode historie
om din virksomhed, fortalt på en måde, som
engagerer og vækker læsernes interesse.

Vores hold af journalister fra den kommercielle
afdeling vil helt sikkert udfordre dig på, hvad
du selv tror er den gode historie. De vil på
baggrund af viden omkring vores læsere og
produkter, rådgive dig til den vinkel eller type
historie, der passer bedst ind i den udgivelse,
hvor indholdet placeres.

Annoncørbetalt indhold minder i udtryk
om redaktionelle artikler, men er tydeligt
deklareret som annoncørbetalt.

Målet er altid at øge bevidstheden om
virksomhedens brand.

Dermed får historien maksimal opmærksomhed på den pågældende redaktionelle
platform.
ANNONCE FOR GULDFELDT TØMRER - SNEDKER & HANS JØRGENSEN & SØN ENTREPRENØRER A/S

- Bæredygtighed og kvalitet
begynder at blive belønnet

ANNONCE FOR GEMIDAN KOMTEK

Begavet håndtering gør affald til en
ressource – og en rigtig god forretning

Hovedaktionær for Guldfeldt Tømrer - Snedker
og Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S
oplever, at prisen er blevet mindre afgørende
i offentlige udbud. Det passer ham godt.

Gemidan Komtek høster råmaterialer og
pulp til biogas af det, vi andre smider ud.
Bedre affaldshåndtering gavner både klima
og økonomi.

B

E

æredygtighed er tænkt ind i mellem hver en
mursten i boligselskabet Civicas nyopførte afdeling “Lensmarken,” som består af 40 rækkehuse.
Det er det eneste byggeri på Fyn, som har fået
bæredygtighedscertificeringen DGNB med guldmedalje, som indebærer, at der skal være tænkt
bæredygtigt i valg af materialer, i byggeprocessen
og i byggeriets levetid.
Husene er bygget af entreprenørvirksomheden
Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S, som
sammen med søstervirksomheden Guldfeldt
Tømrer - Snedker er Fyns største tømrer- og snedkervirksomhed.
- Det gælder om at sørge for, at tingene ikke forgår
- og hvis de så alligevel forgår, skal man kunne
komme af med dem på en ordentlig måde, siger
hovedaktionær, Claus Larsen.
Bæredygtighed som krav
Han oplever i det hele taget at bæredygtighed
bliver efterspurgt, ikke mindst ved offentlige udbud.

Annoncørbetalt indhold handler kort sagt om
at skabe værdi for kunden med fortællinger,
der engagerer læserne.

n tredjedel af de fødevarer, der produceres i
verden, ender som madspild.

1,3 mia. tons mad bliver til affald hvert år, og det er
både et kolossalt spild og et stort affaldsproblem.
Men det er også en udfordring, man kan få en rigtig god forretning ud af. Det gør Gemidan Komtek,
som fra basen i Holsted har skabt en businesscase
på at gøre andres affaldsproblem til værdi og ny
energi:
- Det handler om at genanvende det meste og
bruge resten effektivt og ansvarligt. Og det er vi
gode til, siger Hans Peter Fyhn, salgsansvarlig i Gemidan Komtek.

De lyse, åbne, velindrettede og bæredygtige boliger i Lensmarken er opført af Hans Jørgensen & Søn.
Byggeriet er det første på Fyn, der har guldmedalje i DGNB-certificeringen for bæredygtighed.
- Det handler ikke mere kun om, hvor billigt, du
kan udføre det. Sådan har det ellers været. Men nu
begynder andre værdier at blive belønnet, siger
Claus Larsen.
Som eksempel nævner han Odense Kommune,
som både Guldfeldt Tømrer - Snedker og Hans
Jørgensen & Søn Entreprenører A/S løser mange
opgaver for.
Kommunen er begyndt at stille bæredygtighedskrav, for at virksomheder kan blive prækvalificeret
- altså overhovedet få lov at byde på en opgave.
- Vores klode er under pres, og som en stor kommune, der køber stort ind, har vi et ansvar for at
gå forrest i at sikre mere bæredygtighed. Det har
vi valgt at gøre målrettet med vores indkøb og
udbud, udtalte kommunens borgmester, Peter
Rahbek Juel (S) da kommunen vandt en pris for at
bidrage til at opfylde FNs verdensmål.

Claus Larsen, der startede som selvstændig for
mere end 40 år siden, har i dag cirka 300 ansatte.
- Vi har altid markedsført os på kvalitet og
ordholdenhed, og når vi har begået en fejl,
retter vi op på den, lyder hans forklaring på,
at virksomhederne er blevet så store.

Men alt indhold, vinkel og sprog er dog stadig
tilpasset det redaktionelle miljø. Således vil
en annoncørbetalt artikel, der er med i
Erhverv+ have en anden tone end indhold
i et rejsemagasin eller på et af vores mange
online nyhedssites.

Interesse for næste generation
Claus Larsen har det godt med de nye krav. Både
Guldfeldt Tømrer - Snedker og Hans Jørgensen
& Søn Entreprenører A/S har altid sat en ære i at
være socialt ansvarlig.
De seneste år har virksomhederne haft 35-40 lærlinge ad gangen.
- Vi har altid interesseret os for den næste generation på arbejdsmarkedet, siger Claus Larsen, som
derfor også betragter det som helt naturligt at interessere sig for den næste generations fremtid på
kloden.

Gas og gødning
Gemidan Komtek aftager kildesorteret affald fra
industri og den kommunale dagrenovation.
Affald, som typisk ville blive kørt på forbrændingen.
- Men det er spild af ressourcer at brænde det,
og nogle gange direkte ulogisk, siger Hans Peter
Fyhn:

Han har de seneste år oplevet at give det næst billigste bud på en opgave og alligevel få den.
- Det kan for eksempel skyldes vores planer for materialer og vedligeholdelse. Det er også en form for
bæredygtighed, at tingene holder, påpeger han.

Samfundet har et affaldsproblem, man gerne vil have løst – Gemidan Komtek skaber energi og resurser af
affaldet.

- Vi har eksempelvis håndteret 3-400.000 liter kasseret øl. Det giver ikke mening at bruge brændsel
på at brænde øl af, men det er det, der er alternativet, når det først er i emballager, siger Hans Peter
Fyhn, som også har håndteret 800 tons modermælkserstatning på samme vis.
På Gemidan Komtek bliver emballage og indhold
skilt ad. Emballagen genanvendes eller sendes til
forbrænding, og indholdet bliver sammen med
øvrigt affald til pulp; en grødlignende masse, som
kan bruges til at udvikle biogas, hvorefter den
afgassede pulp kan køres på markerne som gødning.

S. GULDFELDT NIELSEN A/S
Sivmosevænget 4 · 5260 Odense S
Tlf. 6612 1834
guldfeldt.dk

HANS JØRGENSEN & SØN
Sivmosevænget 4 · 5260 Odense S
Tlf. 6612 0683
hjsas.dk

Annoncen er produceret af JFM´s kommercielle afdeling i samarbejde med Guldfeldt Tømrer & Snedker Hans Jørgensen & Søn Entreprenører A/S

”Vi skal udnytte vores ressourcer ansvarligt, og det
er med til at drive væksten” siger Hans Peter Fyhn,
salgsansvarlig i Gemidan Komtek.

Nyt anlæg på vej
I klimabevidste tider, hvor FNs verdensmål for bæredygtig udvikling fylder en del, rammer Gemidan
Komtek plet. Det kan man godt mærke i en øget
interesse. Anlægget i Holsted håndterer 50.000
tons affald årligt, men det er ikke nok, og derfor
åbnede virksomheden i 2019 et nyt anlæg i Frederikshavn, som allerede nu håndterer 35.000 tons
affald.
- Vi har ramt noget, der er efterspørgsel på. Alene i
år har vi tegnet kontrakt på at håndtere yderligere
60-70.000 tons, og det er nok til et nyt anlæg. Så
i løbet af 2020 åbner vi et tredje anlæg, som skal
håndtere affald på Sjælland, siger Hans Peter Fyhn.

GEMIDAN KOMTEK
Komtek Miljø
Drivervej 8
6670 Holsted
Tlf.: 70205489
www.komtek.dk

• Gemidan Komtek byggede sit første forbehandlingsanlæg til biogasproduktion i 2009;
nu er der tre anlæg i drift og et fjerde på vej.

Annoncen er produceret af JFM´s kommercielle afdeling i samarbejde med Gemidan Komtek

HOVEDSTADENS MEDIEHUS

JYSK FYNSKE MEDIER

286.000 aviser i københavnernes hjem
og flere end 150.000 unikke besøgende
månedligt på Københavnliv.dk

På alle platforme informerer og inspirerer vi hver eneste
dag med vores historier fra der, hvor livet leves.
Vi dækker et område med ca. 2,1 mio indbyggere
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Adsolute er en unik måde at
ramme din målgruppe direkte
– Dér hvor din målgruppe er
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Adsolute
er en helt ny måde at tænke digital markedsføring på.
Vi har vendt tingene på hovedet, og kigger væk fra den gamle filosofi om,
at kunden kun er tilstede på vores egne medier.
HVAD ER ADSOLUTE

HVORFOR ADSOLUTE

HVAD FÅR DU UD AF ADSOLUTE?

Adsolute er en platform, der samler jeres online
annoncering på tværs af alle de største sites i
Danmark, samt på sociale medier som Facebook og Instagram.

• Maksimal effekt og et intelligent
selvoptimerende system

• Vi maksimerer udbyttet på dit
annonceringsindkøb

DATA

• Vi giver dig en rød tråd i alt din
online markedsføring

Adsolute er en selvoptimerende platform,
der målretter jeres markedsføring lokalt eller
nationalt, til præcis de mennesker, som er i
virksomhedens målgruppe, uanset hvilke sites
målgruppen måtte befinde sig på.
Adsolute er en platform, der bakker godt op om
virksomhedens andre markedsføringstiltag
-som print og radio.

Markedets
bedste data

Målrettet
annoncering

• Mere tid, så du kan fokusere på din forretning

• Data giver en mere fokuseret markedsføring

• Vi rammer præcis din målgruppe

• Data minimerer fejl og spildte ressourcer
i din markedsføring
• Data giver dig større effekt i din
markedsføring
• Data giver dig dybere indsigt og
mere viden om dine kunder

Nå flere
kunder end
nogensinde før

Malsimal effekt
og et intelligent
system
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Med hjælp fra et anerkendt team,
kan du via Google,
opnå hurtig og effektiv vækst
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Fuld transparens via måleværktøj

Dokumenteret afkast

Fokus på at du tjener penge

Google, SEO og linkbuilding
Få flere besøgende på dit website

Få flere telefonopkald

Opnå flere butiksbesøg

Vel og mærke de rigtige besøgende der søger på

Mange glemmer at optimere mod telefonopkald via

Få al opmærksomheden på Google når folk søger en

Få nye kunder via Google med hjælp fra anerkendt team.
Fuld transparens via måleværktøj. Dokumenteret afkast. Fokus på at du tjener penge.
købsladede emner, og som leder efter en leverandør.

annoncer og websitet. Det glemmer vi ikke.

lokal leverandør. Ligger du øverst på kortet?

Google Ads

SEO

Linkbuilding

Vil du vækste hurtigt og effektivt? Det har vi

I gennemsnit har vi øget kundernes værdi med

Links til dit website booster din trafik og din SEO.

FÅ FLERE BESØGENDE PÅ DIT WEBSITE

GOOGLE ADS

Vel og mærke de rigtige besøgende der søger
på købsladede emner, og som leder efter en
leverandør.

Vil du vækste hurtigt og effektivt?
Det har vi
Google Ads kan ikke stå alene, men det giver
kunder på den helt korte bane.
hjulpet mange glade virksomheder
med.
Månedlig budgetgrænse
Google Ads kan ikke stå alene,Dumen
det giver
vælger selv rammerne
kunder på den helt korte bane.

hjulpet mange glade virksomheder med.

FÅ FLERE TELEFONOPKALD

RAPPORTER DER MÅLER DIN SEO I KRONER OG ØRER

74 %.

Det er effektiv markedsføring!

• Få løbende rapporterMentions,
på indsatsen
og effekten
netværk og generel linkprofil. Og vi

Lad os bringe dig op på førstepladserne i

Google med priser der matcher dine ambitioner.

sørger for at skaffe dine konkurrenters links.

• Uafhængigt og præcist
værktøj
Månedlig budgetgrænse

Månedlig budgetgrænse

Du vælger selv rammerne

Du vælger selv rammerne

• Se hvordan du klarer dig på Google ifht.
dine konkurrenter

SEO

Mange glemmer at optimere mod telefonopkald via annoncer og websites.
Det glemmer vi ikke.

Dokumenteret afkast
Fair på pris
Gennemsigtigt forløb
FOKUS PÅ AT
DU TJENER PENGE Fokus på at du tjener penge
I gennemsnit har vi øget kundernes
værdi
Mange års resultater og cases der beviser
Vi dækker hele Danmark og er
Kun hvis vi kan bidrage med stor nok
Vi elsker at blive målt i leads og
Vimenelsker atværdi,blive
leads ogomsætning.
omsætning.
det, gør at vi anser os som blandt de
konkurrencedygtige på prisen,
ønsker vi atmålt
holde på digisom
Der er intet sjovere end at
med 74%.
absolut bedste i Danmark.
mest på kvaliteten. Vi sætter en ære i at
at du tjener penge på vores indsats.
kunde. Vi siger vores ærlige mening.
være
investeringen
værd.
Der
er
intet
sjovere
end
at
du
tjener
penge
Lad os bringe dig op på førstepladserne i Google
på
vores
indsats
med priser der matcher dine ambitioner.

OPNÅ FLERE BUTIKSBESØG
Få al opmærksomheden på Google når folk
søger en lokal leverandør. Ligger du øverst på
kortet?

LINKBUILDING
Links til dit website booster din trafik og din
SEO. Det er effektiv markedsføring!
Rapporter der måler din SEO
Mentions, netværk og generel
linkprofil.
i kroner
og ørerOg vi
sørger for at skaffe dine konkurrenters
links.
Få løbende rapporter på indsatsen og effekten

Mekaniker Søren Sørensen - finddet.dk
Mekaniker Søren Sørensen er et dansk autoværksted beliggende i Viborg. Der ligger
58 bilværksteder i Viborg.
www.mekanikersorensorensen.dk

Mekaniker Søren Sørensen - Din lokale mekaniker
Hos Mekaniker Søren Sørensen specialiserer vi os indenfor bilsyn, bilreparation
samt stenslag

Mekaniker Søren Sørensen

Mekaniker Søren Sørensen - 36122899
Juridisk navn: Mekaniker Sørensen Sørensen; CVR-nr...

Uafhængigt og præcist værktøj
Se hvordan du klarer dig på Google ifht. dine konkurrenter

DOKUMENTERET AFKAST

FAIR PRIS

GENNEMSIGTIGT FORLØB

Mange års resultater og cases der
beskriver det, gør at vi anser os
blandt de absolut bedste i Danmark

Vi dækker hele Danmark og er
konkurrencedygtige på prisen, men
mest på kvaliteten. Vi sætter en ære
i at være investeringen værd.

Kun hvis vi kan bidrage med stor nok
værdi, ønsker vi at holde på dig som
kunde. Vi siger vores ærlige mening.
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Selvom megen markedsføring er digital, er radio
forblevet en del af vores mediemix. Mediebureauet
vælger kun de kanaler, der har gode lyttertal/
kontaktpriser - og der skiller radio sig ud
HENRIK VARMARK
Kommunikationschef, Erhvervsakademi Aarhus
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Radio
Rockhits fra dit liv - god underholdning - nostalgi
ÅRSKAMPAGNE

KAMPAGNEINDHOLD

Med en årskampagne på radioen kan du
opbygge et kendskabsniveau, som gør,
at du træder ud af mængden og bliver den dine
potentielle kunder husker, når de har brug for
dit produkt eller din ydelse.
Du skifter fra at være en del af branchen til
at være et kendt ansigt ved, hver dag, at være
en del af lydbilledet i dit område.

En årskampagne kan strikkes sammen alt
efter dit behov. Den kan f.eks. se sådan ud:

RADIO ER PERFEKT NÅR DU VIL

• 60 radiospots á 15 sekunder pr. mdr.
• Fordeles f.eks. 4 afviklinger hver anden
dag året rundt
• 2 ekstra kampagner med 50 radiospots
á 15 sekunder til udsalg, åbent hus eller
lign. (i alt 100 radiospot)

• opbygge stor kendskabsgrad, som gør,
at du bliver ”top of mind”

• 4 spotproduktioner inkl. tekstforfatning
og 1 stemme

• træde ud af mængden og blive den kunderne
vælger, når et behov opstår

Kontakt din lokale medierådgiver for at finde
en løsning, der passer til dit behov

• blive kendt og brandet i København og
omegn og ramme en stor målgruppe

Vi ser radio-mediet som en del af et samlet
marketing-mix. Dels til at skabe kendskab,
men også for at være “top-of-mind” i vores
gæsters bevidsthed
WOW PARK

Vi har valgt at bruge annoncering i radioen,
da vi for få penge kan ramme et stort
område, derudover kan vi påvirke vores
potentielle kunder i mange forskellige situationer
JENS P. BUCH BILER

Fordeling af køn:
Kvinder 31%
Mænd 69%

Fordeling af alder:
20-29 år 13%
30-39 år 13%
40-49 år 31%
50-59 år 19%
60 år+ 25%

Indkøbsvaner
81% benytter ofte ugens/dagenstilbud
44% betaler ekstra for kendte varemærker
63% betaler ekstra for kvalitetsprodukter
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Vi vil fastholde og udvikle de lokale mediers
afgørende rolle for demokrati og
sammenhængskraft i lokalområderne.
Det er vores vision. Og det, der driver os hver dag
JESPER GISLI
Chefredaktør
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Hovedstadens Mediehus
En del af Jysk Fynske Medier
JYSK FYNSKE MEDIER - DANMARKS NÆSTSTØRSTE MEDIEKONCERN

HOVEDSTADENS MEDIEHUS

Jysk Fynske Medier lever for at formidle, og som Danmarks største lokale og
regionale mediekoncern værner vi særligt om det, der er tæt på. Vi står bag
15 dagblade, 63 ugeaviser, 4 radiostationer, en landsdækkende tale-radio og
en lang række nyhedssites og andre digitale brands. Og vi har virksomheder
af den slags, der skaber kommunikation mellem mennesker. Trykkerier og
trykformidlere, app-udviklere, et podcast univers, et kommunikationsbureau og distributionsfirmaer, der leverer aviser og pakker til alle adresser
365 dage om året.

Vi lever af at markedsføre erhvervsdrivende til større synlighed i København.
Som reklamefinansieret mediehus ejer og driver vi lokalaviserne i København og Frederiksberg, nyhedssitet KbhLIV.dk og Erhverv København.
Vi leverer ugentligt mere end 286.000 aviser i københavnernes hjem
og har mange unikke besøgende månedligt på Københavnliv.dk

På alle platforme informerer og inspirerer vi hver eneste dag med vores
historier fra der, hvor livet leves. Vi dækker et område med ca. 2,1 mio.
indbyggere. Vi har 641.000 ugentlige læsere på vore dagblade. Samtidig når
vores ugeaviser ud til 952.000 ugentlige læsere. Vores kommercielle radiostationer høres af 823.000 lyttere på en uge, vores nationale Radio4 har
362.000 ugentlige lyttere, og vores digitale medier har mere end 2,6 million
månedlige brugere.
Og sådan kunne vi blive ved med at præsentere det ene imponerende tal
efter det andet. Men det er stadig bare tal. Bagved finder du en levende
organisation med 1850 engagerede medarbejdere. Mennesker, der hver dag
lægger al deres energi, viden og kunnen i at informere, inspirere, kommunikere og underholde.

Som mediehus har vi en stolt tradition. Igennem 30 år har vi skabt aviser,
der samler mennesker, fortæller historierne, som betyder noget for københavnerne lokalt. Vores mål som medie er at skabe nærvær og begejstring.
Vores medier er reklamefinansierede, derfor lever vi af at skabe indhold
som er relevant for lokale borgere i de københavnske bydele. Det betyder,
at vi hver dag sætter en ære i at levere det bedste produkt for alle parter, både
annoncører og læsere.
Hovedstadens Mediehus har nogle af branchens mest erfarne medierådgivere. De får løbende opkvalificering, så de kan rådgive dig i de nyeste
tendenser og udvikling indenfor marketing og kommunikation.

TELEFON
33 88 88 88

MAIL
SALG@KBHLIV.DK

WEBSITE
JFMEDIER.DK/HOVEDSTADENS-MEDIEHUS

En del af Jysk Fynske Medier
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Sammen om
det lokale liv
jfmedier.dk/hovedstadens-mediehus

En del af Jysk Fynske Medier

