LOKALE UGEAVISER

DIT LOKALE DAGBLAD

INSPIRERENDE MAGASINER

E-avis plus

Udnyt mulighederne! Lad dine annoncer følge dine kunders
læservaner. Og inviter dem direkte fra E-avisen til din egen
hjemmeside eller webshop
Jysk Fynske Medier P/S har gjort det endnu lettere for dig som annoncør i vores printaviser, at
komme i direkte dialog med potentielle kunder. Over 130.000 unikke læsere læser hver måned en
eller flere af vores E-aviser på enten deres PC eller igennem appen Nyhedskiosken. I Nyhedskiosken
er alle vores E-aviser – dagblade, ugeaviser og flere tillæg og magasiner samlet ét sted.

Helt nye
muligheder for
annoncering

Hollywood-stjerne
kom til Otterup
2. sektion side 20-21

vidibili.dk

Torsdag 12. maj 2016

245. årgang Uge 19 Nr. 133 Kr. 22,00

Fynsk
skuffelse
over nyt
kampfly

Fynboer
til
kamp
for
velfærd

■ Var valget faldet
på Airbus som
producent af nye
kampfly, kunne fynske
Ifad have udvidet med
15 ansatte
Valget af Lockheed Martins
F-35A Lightning som landets
nye kampfly, skuffede på Fyn.
Flere fynske virksomheder
havde nemlig håbet på, at valget ville falde på enten Airbus
eller Boeing.
En af dem er it-virksomheden Ifad i Odense, som laver
og vedligeholder simulatorer
til især forsvaret.
Ifølge direktør Benny Graff
Mortensen havde virksomheden allerede lavet aftaler
med begge producenter, og
særligt ville en beslutning fra
regeringens side om at vælge
Airbus’ Eurofighter Typhoon
have givet penge i kassen hos
Ifad.
- Det havde betydet 15
mand mere i 30 år med Airbus’ Eurofighter. Vi havde
kunnet udvide væsentligt i
virksomheden, fortæller Benny Graff Mortensen.
Han tør endnu ikke helt
spå om, hvad det vil betyde
for de danske virksomheder,
at Lockheed Martin er blevet valgt som leverandør, idet
den ikke er bundet op på en
såkaldt modkøbsklausul.

Ved demonstrationer rundt om på
Fyn tager borgere, fagforeningsfolk
og politikere i dag afstand fra det
omprioriteringsbidrag, der tvinger
kommunerne til at skære i velfærden
Fokus: 1. sektion side 8-9

Af Sofie Ejlskov
soeh@fyens.dk
Danmarks nye kampfly
1. sektion side 2 og 12

Tegning: Mikkel D. Petersen

Eﬀektiv marked
froKostbuffet
aLLe dage Kr. 88.-

Kæmpe
aftenbuffet

i

mandag-torsdag

Kr. 128.-

Afhent gratis
parkeringskort i
restauranten

fredag - søndag

Kr. 148.-

Tagtækkervej 8 v. Rosengårdcentret blå indgang · 5230 Odense M
Tlf. 55 98 55 55 · www.asia-restaurant.dk

Ring på tlf. 65 45 53 70 eller
mail til ebr@jfmedier.dk

Adgang til nye kontaktpunkter med kunderne
Du har derfor nu en oplagt mulighed for, som kunde hos Jysk Fynske Medier P/S, at aktiverer de hidtidige passive
printannoncer med link til lige netop den hjemmeside du ønsker.

Link direkte til din hjemmeside, webshop eller? Du bestemmer!
Alle printannoncer overføres mod et mindre tillæg – se priser næste side, til den tilsvarende E-avis med
mulighed for fuld interaktion med dine kunder. Det har vi allerede konstateret er en stor succes hos de kunder
der har mærket en forøget fokus på deres produkter – fra de E-aviser vi allerede har implementeret løsningen på.
Hos Jysk Fynske Medier P/S kalder vi det god kundeservice.

E-avis plus
Din printannonce eksponeres også overfor læserne af E-avisen. E-avisen læses både på vore kunders
PC’er og på deres tablets og smartphones igennem appen Nyhedskiosken. Appen Nyhedskiosken er
gratis at downloade.
Annoncering i E-avisen er obligatorisk ved køb af annoncering i de traditionelle printaviser. Alle Jysk
Fynske Mediers dagsaviser, ugeaviser og et stort antal tillæg og magasiner udkommer alle som E-avis.
Nu betaler du som kunde så ikke længere kun for visningen af annoncen – nu kan du bestemme hvor
en potentiel kunde skal ”lande”. Annoncen kan nu gøres klikbar – til den hjemmesideadresse du ønsker.
Det kan være din hjemmeside, landingpage eller måske din webshop eller facebookside. Det er dit valg
– og der ingen begrænsninger!
Når du booker/bestiller din annonce hos en af vore konsulenter, så husk at meddele hvilken hjemmesideadresse du vil have dine potentielle kunder skal ramme, når de klikker på din annonce i E-avisen.

Over 130.000
unikke brugere
og 45 millioner
sidevisninger *
hver måned

Priser
Overførsel fra
ugeavis:

Overførsel fra
dagblad:

Overførsel fra
“Danmark”

Alle annoncer under 100 mm.:

49 kr.
pr. indrykning

69 kr.
pr. indrykning

309 kr.
pr. indrykning

Alle annoncer over 100 mm.:

89 kr.
pr. indrykning

109 kr.
pr. indrykning

409 kr.
pr. indrykning

Alle priser er ekskl. moms

DIN HJEMMESIDE

DIN ANNONCE
*Kilde: Google Analytics 6. december 2016.

Læs mere om E-avis plus produktet
på Nyhedskiosken.dk

E-avis plus

