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Digitala kampanjer innebär en revolution inom marknadsföringen. Plötsligt går det att driva kampanjer utan
behov av stora medieinvesteringar. Allt som krävs av dig är en genuin förståelse för internet som medium, och
förmågan att skapa kreativa lösningar som fångar mottagarnas intresse. Den här boken ger dig svar på alla de
avgörande frågorna: Hur ser förutsättningarna ut för marknadsföring på internet? Vilka kanaler ska du satsa på
för att få ut ditt budskap? Och hur planerar och genomför du en digital kampanj? Läs mer Boken ger en
överblick över det digitala marknadsföringslandskapet och visar steg för steg hur du utformar en kampanj som
uppfyller just ditt syfte. Dessutom bjuder boken på en rad inspirerande exempel - se hur företag i olika
branscher och av varierande storlek har genomfört lyckade kampanjer, och vilka lärdomar som går att dra av
dem. Om författarna Anders Häger Jönsson är konsult med inriktning på internet, populärkultur och nischade
målgrupper. Han arbetar i dag som PR- och marknadsföringsansvarig på mediabolaget La Vida Locash, och
har tidigare varit projektledare på word-of-mouth-byrån Pronto Communication.
Köpvillkor; Varumärken; Kontakt; Om Byggplast & Båtprylar; Byggplast & Båtprylar har alla tillbehör du
behöver till din fritidsbåt, oavsett om det är en jolle. Om oss. TRUMPS FAKE NEWS-FABRIK. ch, som
säljer svensk mat till Schweiz, att bygga upp verksamheten från grunden med sortiment, logistiklösning och
packning i. Vi hjälper er att ta fram strategier, projektbeskrivningar, digitala kampanjer och skapar publicitet.
Vi har spel till PS2, PS3, Xbox 360, Nintendo DS, Wii, PSP, PC, MAC mm till låga priser och snabba
leveranser. Välj ditt IKEA varuhus för att se öppettider, aktuella kampanjer eller allmän information. Se våra

aktuella erbjudanden på SEAT modeller Störst utbud av spel och tillbehör. CDON.
Spara pengar på en mängd olika Adobe-produkter. 2 2017. COM. TRUMPS FAKE NEWS-FABRIK.
Anslut din villa.
Toyota i Kalmar och Karlskrona. Vi hjälper er att ta fram strategier, projektbeskrivningar, digitala
kampanjer och skapar publicitet. Om oss.

