
KUN
10 kr. om dagen

Få over 
1,5 millioner 

kunder
online 
gågade

24 timer i døgnet - 7 dage om
 ug

en

kanal
frederikshavn.dk



Fordele
Det får du på Frederikshavn 24-7
 Ubegrænset antal tilbud/nyheder
 Egen profi lside med hurtig adgang til Facebook
 Topplacering på Google
 Din virksomhed bliver mere synlig
 Sælg dine produkter i HELE landet

Fordele ved Frederikshavn 24-7
 Hurtigt, fl eksibelt og sjovt
 Miljørigtigt
 Brugervenligt – kræver ingen IT-kvalifi kationer
 Løbende support / kurser
 

Vi er allerede med på Frederikshavn 24-7
 Bygma Frederikshavn
 Hotel Jutlandia
 Frisørsalon Camilla F
 Le Pac
 Legekæden
 Miss Daisy
 Motor- og Bådcentret
 Restaurant Vægteren
 Skovborg Kropspleje

Se hele listen på:
www.kanalfrederikshavn/24-7www.kanalfrederikshavn/24-7

24 timer i døgnet - 7 dage om ugen  

Vores 
omsætning er 
øget med 20 

procent, siden vi 
kom med
Ivan Hansen, Skippers Grill



Ivan Hansen, Skippers Grill

Profil af 24-7 
Hvad er Frederikshavn 24-7?
 Frederikshavn 24-7 er Kanal Frederikshavns Online Gågade.
 Her finder du tilbud og nyheder fra lokale butikker, spisesteder og virksomheder.
 Frederikshavn 24-7 har åbent 24 timer i døgnet - 365 dage om året.
 Butikkerne opretter selv de tilbud og nyheder, de ønsker offentliggjort på Frederikshavn 24-7.
 Kort vej fra idé til salg – opret dit tilbud onsdag morgen og få kunder i butikken, når du åbner.

Omsætning steg 20 procent
Større synlighed, øget omsætning, nye kunder i butikken og flere besøgende 
på hjemmesiden. Skippers Grill i Søndergade har fået meget ud at bl.a. at 
annoncere på Kanal Frederikshavns gågade på nettet: Frederikshavn 24-7.

- Vores omsætning er øget med 20 procent, siden vi kom med på 
"Kanalen", og trafikken på vores hjemmeside er fordoblet. Vi kan direkte 
måle, at de fleste nye besøgende kommer direkte fra Kanal Frederikshavn. 
Vores erfaringer med Frederikshavn 24-7 er gode. Vi kan se, at det hjælper, 
og så er det jo billigt at være med, og vi kan selv bestemme og ændre i annoncerne fra dag til dag. Vi har al-
lerede anbefalet flere butikker at gå med siger Ivan Hansen, medindehaver af Skippers Grill.
 

Kunder i hele landet
Legekæden i Frederikshavn undrede sig over, hvorfor der lige pludselig 
ringede kunder fra både Helsingør og Nykøbing Falster.

- Vi fandt ud af, at nogle af vores tilbud strøg helt til tops på Google. Derfor 
var der folk fra hele landet, som ringede til os og bestilte de varer, vi rekla-
merede med på Frederikshavn 24-7. Jeg har kolleger, som betaler rigtigt 
mange penge for at ligge i toppen på Google, men vi betaler kun 3.650 kr. 
om året. Det er en god forretning, smiler Christian Vejby, indehaver af Lege-
kæden i Frederikshavn.

Over 1,5 millioner kunder for 10 kr. om dagen

Kontakt
René Lønborg
4690 7935 
rene@kanalfrederikshavn.dk



Eks. på Banner-kampagne
Top- og boksbaner
- pris pr. måned:  .......... 4.000 kr.
Boksbanner
- pris pr. måned: ........... 3.000 kr.
Artikelbanner
- pris pr. måned: ........... 2.000 kr.

Baggrundsbanner 
- pris for én dag: ............ 1.000 kr.
Produktion af banner: 
- pris pr. banner  ................500 kr.

Kontakt:
Mike Grey   
61 60 14 35

Top- og boksbanner er vores mest 
købte produkt. Her er du sikret omkring 
175.000 visninger. Det vil sige, at dit 
banner dukker op 175.000 gange i lø-
bet af den periode, som du annoncerer 
på Kanal Frederikshavn.

Kontakt
Kanal Frederikshavn • Silovej 8 • 9900 Frederikshavn

Vi kan også hjælpe dig med:
- Hjemmesider
- Webshops
- Søgemaskineoptimering
- Rigtig brug af Facebook
- Pressemeddelelser
- Tekstarbejde

175.000visningerkanal
frederiksh

avn.dk

24 timer i døgnet - 7 dage om
 ug

en


