
Leverandører af tekniske produkter og ydelser

Daglige nyheder og viden inden for den tekniske verden

Alle annoncører bliver optimeret på Google

HER FINDER DU

Danmarks største tekniske markedsplads

TEKNIKEREN
OG INGENIØRENS 
INDKØBSBOG PÅ NETTET

POWERED BY

.dk

Medie Rådgivning

ALTOMTEKNIK.dk

TEKNISK SET BEDRE

http://www.altomteknik.dk


Bag Altomteknik.dk står firmaet ACR Medie 
Rådgivning ApS, Henrik Ahlmann og Morten 
Clausen, med 25 års medieerfaring inden for 
den tekniske verden, herunder Ingeniørens 
Indkøbsbog. 

LinkedIn og 
google+ 

connections

LinkedIn følgereNyhedsbrev
modtagere

15.0001.25012.800

KÆMPE NETVÆRK 
MED ALLE FRA DEN
TEKNISKE VERDEN

Altomteknik.dk er udarbejdet af firmaet ACR Medie Rådgivning ApS – Kontakt Tlf.: 69 66 93 39 - CVR 32941516
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Henrik AhlmannMorten Clausen
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TEKNISK SET BEDRE

#TEKNISKVIDEN #TEKNISKELEVERANDØRER #TEKNISKENYHEDER #VIDENCENTRE 
#TEKNISKLITTERATUR #DETTEKNISKEHJØRNE #ERHVERVSVITTIGHEDER #AGENTURER 
#VAREMÆRKER #NYHEDSBREV #FIRMAPROFILER #BANNER #TOPBANNER #GOOGLE 
#SEO #OPTIMERING #LINKBUILDING #LINKEDIN  #GOOGLE+ #TWITTER

.dk
TEKNISK SET BEDRE

http://www.altomteknik.dk
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ALTOMTEKNIK.dk
Redaktionel målsætning  
At informere ingeniører, teknikere, specialister og 
beslutningstagere med interesse for den tekniske 
verden, primært med daglige produktnyheder og 
generelt om den teknologiske udvikling

Hvorfor markedsføre sig på 
Altomteknik.dk?
1. Dagligt 900-1.100 besøgende
2.  Danmarks største tekniske markedsplads
3.  Suveræne placeringer på Google/flere besøgende
4. Daglige produktnyheder
5. Produktmålrettede annoncer og profiler

6. Markedsføring på LinkedIn, Google + og Twitter
7. 2 ugentlige nyhedsbreve til 12.800 modtagere
8. Opdateret teknisk viden i »det tekniske hjørne«
9. Agenturer, varemærker, videncentre og litteratur 
10. Mulighed for søgeoptimering via dybe links

Standard Pakke: Firmanavn, adresse, tlf, link til mail og www, logo og max. 5 produkter/ydelser 
Kr. 2.500 - Yderligere 5 produkter/ydelser Kr. 150 pr. stk., herefter kr. 75 pr. stk

Bronze Pakke: Som  
Standard Pakke - samt  

banner under ét
produkt/ydelse 

 
Kr. 7.500,-

Guld Pakke: Som Sølv Pakke 
- samt 1 månedlig produkt-
beskrivelse på  Altomteknik.
dk (inkl. opsætning), delt i 

Nyheds brevet og på LinkedIn 

 
Kr. 25.000,- 

Sølv Pakke: Som  
Bronze  Pakke - samt  

4 x banner i  
Nyhedsbrevet 

 
Kr. 15.000,- 

Alle ovennævnte priser er ekskl. moms, inkl. grafisk opsætning og gælder for et år - Årlig kontakt.

http://www.altomteknik.dk


Banner
Kr. 2.000,- 
pr. indrykning
 
Ugens profil
inkl. stort banner
Kr. 4.000,- 
pr. indrykning

Vi kan også tilbyde at 
oprette dybe links til 
dine produkter/ydelser, 
således at mulige kun-
der ledes hen til den 
del af din hjemmeside, 
som omhandler det 
søgte.  

3 dybe links
kr. 4.500,-
 
Efterfølgende links 
kr. 750,- pr. søgeord/
ydelse
 
Flere end 10 links 
Vi finder en god pris

Sidebanner 
 (b 125 pixel x h 187) 
på hovedområder som 
f.eks. Elektronik, Pum-
per, Hydraulik, Ventiler 
og lignende. Kr. 8.000,- 
 
Sidebanner  
(b 125 pixel x h 187) på 
produkter og ydelser. 
kr. 5.000,- 

Topbanner  
(b 400 pixel x h 80) på 
produkter og ydelser. 
Kr. 7.500,- 

Topbanner eneret  
(b 820 pixel x h 80) på 
produkter og ydelser, 
Kr. 12.500,- 
 
Forsidebanner  
(b 125 pixel x h 250) Kr. 
15.000,-

Nyhedsbrev 
profilering

Tilkøb til profilen 
dybe links

Banner
profilering 

»Vi har gennem vores markedsføring 
på Altomteknik.dk, herunder også med 
bidrag til det »Tekniske Hjørne«, opnået 
betydeligt større kendskab til vores 
produkter og virksomhed, hvilket også 
har kunnet måles på bundlinien. 

Af samme grund kan jeg varmt 
anbefale, at blive en del af det tekniske 
netværk på Altomteknik.dk«

Morten B. Jensen 
Product manager - instrumenter 
KLINGER Denmark A/S

 
 
 
 
Kontakt
ACR Medie Rådgivning ApS
Gydevang 39 - 41
3450  Allerød
Tel.: 69 66 93 39/50 76 71 72
E-mail: info@altomteknik.dk

ALTOMTEKNIK.dk

Alle ovennævnte priser er ekskl. moms, inkl. grafisk opsætning og gælder for et år - Årlig kontakt.
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