Professionelt annoncesalg

Få optimeret annoncesalget
FAST KONSULENT
Som kunde hos Rosendahls Mediaservice får du tilknyttet en fast
mediakonsulent. Han eller hun vil som det første sætte sig grundigt ind
i din udgivelse, herunder det redaktionelle miljø, læserprofilen, annoncørernes målgrupper mv.
Når salget af annoncer går i gang, vil din faste mediakonsulent sikre,
at der følges op på kontaktede annoncøremner, og at nye annoncører
løbende identificeres. I forbindelse med salget sørger konsulenten desuden for, at annoncørerne hele tiden får en seriøs rådgivning i forhold til
formater, indrykningsfrekvens, placering etc.
Uanset om I allerede har outsourcet jeres annoncesalg, eller I gennemfører det selv, er der masser af forretningsmæssig fornuft i at tage en
snak med Rosendahls Mediaservice. I det første tilfælde, fordi du
måske kan øge salget i forhold til jeres nuværende samarbejde (og fordi
det ikke koster noget at få det afklaret). I det sidste tilfælde fordi du
næsten med sikkerhed kan øge salget og helt sikkert vil kunne frigøre
interne ressourcer til andre opgaver eller besparelser.
Og ja, vi kan dokumentere de resultater, vi har skabt for vores nuværende
kunder.

TOTALSERVICE
Hos Rosendahls Mediaservice tilbyder vi en komplet pakke af serviceydelser med relation til din udgivelse. Om du ønsker at bruge hele pakken
eller blot nogle udvalgte ydelser, er helt op til dig.
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Salg af annoncer
Layout
Trykning
Konsolideringsaftale

n Fakturering af annoncer
n Journalistik
n Distribution

FASTE VÆRDIER
Hos Rosendahls Mediaservice er vores tilgang til at sælge annoncer
præget af tre værdier: Indlevelse, ansvar og seriøsitet. Det kommer
bl.a. til udtryk ved, at vores mediakonsulenter alle er voksne mennesker,
ansat på fuld tid og fast løn.
Til gengæld er aftalerne mellem Rosendahls Mediaservice og vores
kunder baseret på ren provision. Du betaler med andre ord for det, du får.
Hverken mere eller mindre.

RELATEREDE YDELSER
Som nævnt tilbyder Rosendahls Mediaservice ud over annoncesalget
at hjælpe med layout af din udgivelse. Samtidig har vi opbygget et bredt
netværk af dygtige journalister og tekstforfattere, så du også kan få
hjælp til det redaktionelle, uanset om det handler om en enkelt artikel
eller et mere vedvarende bidrag til den journalistiske del af udgivelsen.
Med topmoderne trykkerier i Esbjerg, Odense og København er
Rosendahls-koncernen en af landets største i den grafiske branche.
Derfor kan vi med stor sandsynlighed også give dig et konkurrencedygtigt
tilbud på selve trykningen af din udgivelse.
Også i den efterfølgende proces med adressering, pakning og distribution er der kompetent hjælp at hente hos Rosendahls. Vi er vant til
at håndtere selv meget omfattende udgivelser og sikrer dig tillige en
optimal konsolideringsaftale med Post Danmark eller CityMail.
Læs mere på www.rosendahls-mediaservice.dk, eller ring og få en snak
med mediachef Hanne Qvistgaard på tlf. 76 10 11 42.

EN KORT OPSUMMERING

DE VIGTIGSTE FORDELE

Nye kunder spørger os tit som det første: ”Hvor meget annoncesalg kan
I garantere os?”. Svaret er det samme hver eneste gang: ”Ingenting”.
Til gengæld garanterer vi, at din udgivelse bliver repræsenteret af seriøse
mediakonsulenter, der funderet på erfaring, indlevelse og en høj grad af
ansvarsfølelse har bevist, at de kan trænge igennem og skabe resultater
på et annoncemarked, der præges af stadig hårdere konkurrence.
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Mediakonsulenter på fast løn
Du betaler os i forhold til resultaterne (ren provision)
Mulighed for
salg af annoncer
fakturering af annoncesalg
layout af udgivelse
trykning
adressering, pakning, distribution
konsolideringsaftale

LAD OS STIKKE HOVEDERNE SAMMEN
Kontakt os, og aftal et uforpligtende møde, hvor du kan fortælle os om
din udgivelse og om, hvordan I håndterer annoncesalget i dag. Så skal vi
efterfølgende fortælle dig, om vi tror, vi kan gøre det bedre.

Rosendahls Mediaservice
Oddesundvej 1
DK-6715 Esbjerg N
T +45 76 10 11 12
F +45 76 10 11 23
mediaservice@rosendahls.dk
www.rosendahls-mediaservice.dk

CO2 NEUTRALISERING //
Klimapåvirkningen ved fremstillingen af denne tryksag er neutraliseret ved at støtte klimaprojekter
i udviklingslandene, der resulterer
i en tilsvarende CO2-reduktion.
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