Dansk Detail fordelsaftale hos

Green.Click
Som medlem af Dansk Detail får du mulighed for et gratis AdCheck af jeres
online markedsføring på Google Ads,
Facebook, Linkedin og SEO. Du får
også mulighed for at opnå rabat på dit
samarbejde med Green.Click gennem
en specialforhandlet medlemsaftale.

Du får disse fordele med
Green.Click’s fordelsaftale:
Vi tilbyder et gratis online AdCheck af jeres online markedsføring uden
yderligere forpligtelser. Det har normalt en varighed af 30-60 minutter.

Vores specialister giver dig indsigt i hvordan du får det optimale ud af dit marketingbudget - med udgangspunkt i din
virksomhed.

Du får op til 66% rabat på opstartsfee på samarbejde.
Vi giver 10% rabat på aftaleværdien hos
Green.Click. Køber du for eksempel en løsning til 5.000,- kr. i måneden,
giver vi 10% på de 5.000,- i måneden.
Dette er også KUN gældende ved brug af Green.Click fordelsaftalen
hos Dansk Detail.

Vi har en fast kontaktperson og projektleder hos Green.Click som
sætter sig ekstraordinært ind i vores virksomhed, og udfordrer os
proaktivt med nye forslag, hvilket er meget givende i en travl hverdag

- Jens Stig, Biltema Danmark

SEO

Google Ads

Styrk din online synlighed, og få flere henvendelser i samarbejde
med et af landets stærkeste SEO bureauer.
Hos Green.Click forbedrer vi din position
på Google med en
målbar, fremtidssikret
SEO strategi.

Tiltræk flere kunder,
øg din omsætning og
skab større kendskab
til din virksomhed.
Hos Green.Click er din
annoncering på Google i de bedste hænder,
og du er garanteret en
fast, certificeret Google
Ads-ekspert til optimering af din synlighed.

Facebook
Udvikl dit brand, promovér din virksomhed
og opbyg nye relationer med en gennemført annoncestrategi på
Facebook. Hos Green.
Click skræddersyr vi
kampagner til dine målgrupper på Facebook.
Vi skaber værdi og synlige resultater for dig på
online sociale medier.

Tag et gratis AdCheck lige her!
Vi kontakter dig og gennemgår dit website, søgeordsrelevans, annoncer,
indstillinger og potentiale. Find ud af om din online markedsføring performer som du ønsker.

Det kan Green.Click
gøre for dig
Som kunde kan du altid følge med i, hvor meget du investerer i
markedsføringen, og hvad du tjener på det. Her i huset får du desuden dit eget hold af rådgivere og specialister. Det betyder flere
velkvalificerede fagfolk til at løfte din markedsføring og nå dine
mål gennem en langsigtet og strategisk markedsføringsindsats.

