
strategi & koordinering

pr: debattartikel
Spökskrivning av debattartikel och bearbetning av 3-4 
medier.


5 credits

pr: person-pr
Pitchande av er talesperson till en större mängd medier.

5 credits

artikel: intervju
Intervju med en känd profil, drömkund – exempelvis.

5 credits

artikel: trendspaning
Research och produktion av trendspaning, i artikelform.

 


5 credits

0 creditsfri rådgivning & support

Att bolla idéer med oss eller ställa frågor till oss är alltid gratis!


pr: pressmeddelande
 5 credits
Produktion av pressmeddelande och bearbetning av 3-4 medier.

2.5 creditsnyhetsbrev/marketing automation-mail
Copy och produktion av nyhetsbrev/MA-mail, samt utskick.

2.5 creditsspökskrivna linkedin-inlägg
Spökskrivna LinkedIn-inlägg baserade på nyheter eller 
opinion.

2.5 creditsnyhetsartikel till hemsida
Produktion av kort nyhetsartikel till er hemsida.

Skrivet kundcase baserat på intervju med en av era kunder.
kundcase 5 credits

5 creditsartikel: spökskriven krönika
Vi spökskriver en krönika signerad en av era talespersoner.

10-20 creditshemsidetexter
Nya hemsidetexter till ett antal, eller alla, sidor på er sajt.

2.5-5 creditsseo-text
Copy till SEO-optimerad landningssida eller artikel.

kommunikation & distribution

Använd credits ur abonnemanget för att välja tjänster från menyn. Switcha dem månad för 
månad, efter behov. Antal credits kan variera beroende på omfattning.
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kommunikationsstrategi
Strategi för hur ni bäst når era primära och sekundära 
målgrupper.

5-10 credits

pr-strategi
Strategi för hur vi bäst approcherar media med ert budskap.

5-10 credits

pr-plan
Konkret, taktisk plan för PR-arbetet, inklusive presslistor och 
vinklar.

 


5-10 credits

5-10 creditsmarknadsplan
Konkret, taktisk plan med aktiviteter för 6-12 månader 
framåt.

5-7.5 creditsmarketing automation-strategi
Flödesscheman och strategi för mailinnehåll och frekvens.

7.5-10 creditspersona-arbete
Tillsammans arbetar vi fram era viktigaste buyer personas.

5-10 creditskampanjstrategi
Strategi för kampanjens utformning och övergripande 
distributionsplan.

7.5-10 creditsbudskapsplattform
Vi tar fram bolagets, eller kampanjens, budskap mot olika 
målgrupper.

5-10 creditskampanj: mediamix
Research, val av mediamix och förhandling med mediahus 
och nischbyråer.

2.5 creditskampanjkoordinering & optimering
Månatlig koordinering och optimering av kampanjen, samt 
veckovis rapportering.

0 creditsdelning i sociala medier
Vi delar månadens produktioner i era kanaler, helt 
kostnadsfritt.



visuell kommunikation

designmall: sociala medier
Mall till sociala medier för enkel, grafisk 
produktion.


2.5 credits storyboard

manus

Storyboard inför filmdagen (behövs ej vid mindre filmer).


Manus till filmens talesperson eller voice-over.


2.5-5 credits

2.5-5 credits

videointervju
Filmad intervju med talesperson, känd profil eller 
skådespelare.


10 credits

Banner
Produktion av banner till kampanj eller sociala medier.

2.5 credits

filmat kundcase
Kundcase i videoformat inspelat på er kunds kontor.

10 credits

designelement till hemsida
Designat element/illustration till hemsida eller presentation.

5-7.5 credits

hero-film till hemsida
Film att loopa på er hemsida, eller i er säljpresentation.

7.5 credits

infografik
Infografik med element som kan lyftas ut och användas 
separat.

 


7.5 credits

fotografering till bildbank
Vi fotar och redigerar en uppsättning bilder till er bildbank.

 


5 credits

designmall: nyhetsbrev
 5 credits

Mall till nyhetsbrev – med header, footer och banner.

voice-over
 2.5 credits

Voice-over till film.

pressfotografering 2.5 credits
Fotografering av 1-2 personer och redigering av 2-4 bilder.

20-25 creditsdesign av rapport/whitepaper
Design av rapport, whitepaper eller årsredovisning.

10 creditsanimerad video
Enkel animerad film för att visa er produkt eller tjänst.

2.5 creditsdesignat sociala medie-inlägg
Grafiskt- eller rörligt inlägg till sociala medier.

10-20 creditsbrand book

film & foto

Grafisk manual för ert varumärke – med färger och typsnitt.
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