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Med én 
opringning kommer 

du indenfor i samtlige 
1437 danske byer

Én opringning på 35 25 95 95, giver dig adgang

til 215 lokale ugeaviser.

Vores erfarne medieeksperter målretter 

din kampagne blandt 2,5 mio. husstande i 

de relevante handelsområder.

Vi sender én samlet faktura, uanset hvor mange

ugeaviser, der er med i din kampagne.

Ring nu på 35 25 95 95 og hør mere om, hvordan du helt enkelt kan annoncere

i de Lokale Ugeaviser, eller læs mere på delokaleugeaviser.dk

Som kunde vil vi 
høre om kundeop-
levelsen fra kun-
derne selv – sådan 
har det altid været. 
Men nu stiller vi 
krav til virksom-
heden om at gøre 
kundeanmeldelser 
mulige og kunde-
fortællinger til-
gængelige.

gruppe bl.a. befinder sig på 
den socialteknografiske stige. 
Hvis vores målgruppe er ud-
prægede ”tilskuere”, dvs. ikke 
selv genererer indhold, så vil 
det være sparsomt, hvor me-
get du får ud af dem på en 
Facebook-profil eller på Trust 
Pilot. 

Her må vi snarere under-
støtte og fremelske dialogen 
på vores egen hjemmeside og 
gennem den få genereret re-
levant indhold, måske endda 
udsagn og anmeldelser som 
andre kan følge med i. Og så 
kan vi kigge på Starbucks og 
Amazon. For de er nemlig 
gode til selv at fastholde sam-
talen – også på deres egne 
sider.  

Tjek undersøgelsen på 
forrester.com/empowered/
ladder2010 

Taxa-reklame-branchen 
er ikke for sarte sjæle. 
Det er et hårdt marked, 

hvor cowboy’dere fra 1860’er-
nes Klondike ville tilhøre flin-
keskolen, thi det er her, nogle 
aktører rider ind og sælger 
Snake Oil som middel til al 
helbredelse. Men den fælde er 
Ingrid P. Rosenberg ikke fal-
det i, og hun er på 25. år ban-
nerfører for anstændighed og 
retlinethed i forhold til kun-
derne.

Derfor ønsker Markedsfø-
ring hende hjerteligt tillykke. 
Ingrid P. Rosenberg er faktisk 

den første, der så muligheden 
for taxa-reklame i vort lille 
land, og hun gjorde det bl.a., 
fordi vi i 1985 manglede me-
dier til kommercielle budska-
ber. Det tror de færreste i dag, 
men efter svensk inspiration 
afprøvede hun muligheden, 
hvilket fik Diners Club og 
American Express til at hoppe 
på vognen.

Ingrid P. Rosenberg opere-
rer under navnet Dansk Bilre-
klame, og interesserede kan 
finde hendes lille, men sejli-
vede butik på danskbilrekla-
me.dk. 

25 år i skrap 
branche

Markedsføring ønsker Ingrid P. Rosenberg hjerteligt tillykke. 


