
Få jeres kunders
opmærksomhed

Medieplan

Din kontakt til direktører og 
IT-professionelle i danske virksomheder

Website

Nyhedsbrev



Læserundersøgelse  

Derfor skal du bruge IT-Reload
i jeres markedsføring

Data:  Indsamlet i foråret 2018 via online spørgeskema på SurveyMonkey. 110 besvarelser.

Læserprofil

•	 Direktør eller ejer.
•	 Beslutningstager om køb indenfor IT og tele.
•	 Mellem 45 og 54 år.
•	 Arbejder i en virksomhed, der har brug for løsninger indenfor IT og tele.
•	 Er flittig bruger på IT-Reload.dk og læser nyhedsbrevet.
•	 Har kontaktet virksomheder på baggrund af annoncer og omtaler  

på IT-Reload.dk

55 procent  deltager alene eller sammen med andre i virksomhedens beslutninger om køb  
  indenfor IT og tele. 

31 procent forventer at bruge flere penge på indkøb af IT og tele de næste to år i forhold  
  til de seneste to år. 58 procent forventer at bruge det samme. 

43 procent har kontaktet en virksomhed direkte på baggrund af en omtale eller en 
   annonce på IT-Reload.dk

30 procent vil gerne have adgang til dine brochurer/white papers via IT-Reload.dk 

27 procent vil gerne kunne linke sig videre til dine løsninger og produkter på 
   din hjemmeside via IT-Reload.dk 

96 procent synes, at IT-Reload er et troværdigt eller meget troværdigt medie. 

80 procent læser gerne ’sponseret indhold’, så længe det er relevant. 

53 procent bruger LinkedIn til at holde sig orienteret omkring IT og Tele. 42 procent bruger  
  også Version 2. 48 procent bruger også ComputerWorld og 24 procent bruger   
  også IT Watch. 

IT-Reload er jeres vej til flere kunder – kontakt os i dag og hør hvordan.

Kontakt Michael Odsgard på tlf. 46 93 66 18, mod@odsgard.dk



Markedsføring

Markedsføring på IT-Reload.dk

Kontakt  Michael Odsgard, mod@odsgard.dk, tlf. 46 93 66 18

Markedsføring på IT-Reload.dk – bliv medlem
Få jeres indhold på IT-Reload.dk og i nyhedsbrevet. 

Links til egen hjemmeside på alle artikler, der omhandler et bestemt 
tema f.eks. IT-sikkerhed.  

Få bedre SEO-optimering på Google, med link på IT-Reload.dk

Brochure/white paper på IT-Reload.dk 

Pris: 5.800 kr. i 12 måneder.

Nyhedsbrev

Banner

40.000 besøgende og 2.000 modtagere af nyhedsbrevet 

Naverland 8



Medieplan

IT-Reload er et medie, hvor læseren og dig som vores samarbejds-
partner er i centrum.

IT-Reload er: nyhedssite, nyhedsbrev, sociale medier, webinarer, 
podcasts m.v.

Vores redaktion laver selvstændig og interessant journalistik til 
glæde for vores læsere – senest har vi udvidet redaktionen med en 
journalist på Christiansborg.

Alle virksomheder har historier, der skal fortælles, men vi kan kon-
statere, at mange gode historier bliver indenfor virksomhedens fire 
vægge. Vi hjælper dig med at bringe jeres historier og budskaber 
ud til den rigtige målgruppe – det giver et stærkere brand og mere 
salg.

Du kan, med et medlemsskab, få jeres nyheder med på IT-Reload.dk 
og i nyhedsbrevet.

Du skal se IT-Reload som en samarbejdspartner og et supplement til 
jeres nuværende markedsføring, PR og kommunikation.

Kontakt os i dag, og hør hvordan vi kan lave et samarbejde.

Redaktion: 

Redaktør Christiansborg-redaktion
Lars Bennetzen Dan Bjerring
redaktion@IT-Reload.dk bjerring@odsgard.dk

Medierådgivning:

Ansvarshavende redaktør
Michael Odsgard
mod@odsgard.dk
tlf. 46 93 66 18

Din kontakt til 
direktører og 
IT-professionelle i 
danske virksomheder

Odsgard A/S udgiver erhvervsfagbladene Byggeri, BygTek, Mester & Svend, Puff, Lager & Transport – Logistikmagasinet og Byens Boligforeninger. 
På nettet står vi bag UgensErhverv.dk, Byggeri.dk, BygTek.dk, PackM.dk, LTL.dk, aaretsbyggeri.dk og IT-Reload.dk

IT-Reload.dk med temaer hele året

• Cloud Computing

• IT-sikkerhed

• Unified Communications

• Internet of Things (IoT)

• Mobilitet

• Videokonferencer

• IT

• Mobil og Tele

– Vi opretter gerne nye temaer

■    ■    ■   ■    ■    ■    ■ 
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