Markedsføring
for leverandører
Mød dine kommende kunder på deres hjemmebane
Leverandørerne udgør en vigtig brik i værdikæden i kommunikationsbranchen.
Derfor er det oplagt, at du og andre leverandører knyttes tættere til GRAKOM. Vi
berøres alle af de samme problemstillinger af politisk, teknisk og miljømæssig
karakter. De fælles udfordringer løses bedst i en tæt dialog og viden om, hvad der
rører sig på markedet.
Med en markedsføringspakke hos GRAKOM får du en unik adgang til dine
potentielle kunder.

Basis markedsføringspakke
Med en basis markedsføringspakke får din virksomhed en præsentation
på grakom.dk med logo, link til egen hjemmeside, en kort virksomhedspræsentation og adgang til GRAKOMs medlemsaktiviteter inkl. adgang for én
person til lederkonferencen GRAKOM Dagen.

Udvidet markedsføringspakke
Den udvidede markedsføringspakke giver yderligere adgang til det lukkede
medlemsnet på grakom.dk. Der er også inkluderet et kredsmedlemskab
og adgang for op til tre personer til lederkonferencen GRAKOM Dagen. På
GRAKOMs hjemmeside får du en udvidet præsentation med mulighed for at
lægge produktnyheder og arrangementer op.
Det er nemt og hurtigt at få en markedsføringspakke. På grakom.dk/leverandør
finder du tilmeldingsblanket og yderligere information om markedsføringspakken.
Du kan også kontakte GRAKOMs medlemsafdeling på tlf.: 63 12 70 00

GRAKOM · Helgavej 26 · 5230 Odense M · 63 12 70 00 · grakom.dk

Vælg din markedsføringspakke
Markedsføringspakke for leverandører

Basis

Virksomhedsnavn, kort beskrivelse, logo og link på grakom.dk

√

Deltagelse for én person i GRAKOM Dagen

√

Adgang til møder, kurser m.m. for én person til medlemspris

√

Kredsmedlemskab – mulighed for tilkøb*

√

Udvidet

Udvidet virksomhedspræsentation på grakom.dk**

√

Nyheder og pressemeddelelser på grakom.dk

√

Login til grakom.dks medlemsområde

√

Logo på grakom.dk og GRAKOM Dagens nyhedsbreve

√

Adgang til møder, kurser m.m. til medlemspris

√

Deltagelse for op til tre personer i GRAKOM Dagen

√

Kredstilknytning – et kredsmedlemskab – med mulighed for tilkøb*

√

Pris pr. kvartal (ekskl. moms)

2.500 kr.

*Et kredsmedlemskab koster 1.250 kr. pr. år.
**Med logo, billede, udvidet beskrivelse og aktiviteter/nyheder

Vilkår
Markedsføringspakkerne tegnes løbende og gælder for et år ad gangen. Hvis ikke aftalen
opsiges med tre måneders varsel, forlænges markedsføringspakken med et år.
Markedsføringspakken faktureres kvartalsvis.
GRAKOM Dagens nyhedsbreve udkommer 6-8 gange op til GRAKOM Dagen.
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4.750 kr.

