Test oss
Og vi byr på 3 timer gratis
rådgivning og eller grafisk
design på din første
uadresserte postreklame.

AG – Uadressert reklame
Vårt kreative team kan bidra til at du oppnår bedre respons og vekst på dine Uadresserte
DM-kampanjer. Løsningen kan også kobles opp mot SMS respons/dialog.

Fordeler med Uadressert direktereklame





Finne nye kunder enten til butikk eller
til digitale plattformer som for
eksempel nettside/butikk
Demografisk selektering
Samfunnsviktig informasjon til alle
husholdninger.

«God prosjektledelse,
raske tilbakemeldinger,
fleksible løsninger,
punktlig, høy kvalitet på
leveransene og
konkurransedyktige priser
Siv Holthe Krogh, Teamleder
Individuelle givere, Kirkens
Nødhjelp

Andvords kreative team består av erfarne:





Rådgivere
Prosjektledere
Designere
Tekstforfattere

Pretesting av Uadressert DM med eyetracking
Vi kan preteste DM`en din før den sendes ut. Vi kan f. eks. lage to varianter av DM`en, teste
DM`en med Eyetracking, gå for vinneren og gjøre tilpasninger for å oppnå høyest mulig
respons.
Du kan skreddersy budskapet til hver enkelt mottaker
Vi kan skreddersy budskapet til hver enkelt mottaker og foto kan være en variabel. Svært få
utnytter disse mulighetene i dag - så utnytt mulighetene som finnes og få et
konkurransefortrinn.
Med vennlig hilsen
Andvord Grafisk AS

Vedlegg 1
Prisliste Uadressert postkasse reklame – Produksjonsmuligheter
Standard produktbetingelser:








Distribusjon – Leveres iht avtale
Print
Produseres med HP Inkjet printer
o Standard format A4
o En sidig print
o 2 sidig print pluss 5% i pris
Papir
o Hovedregel er at vekten på papiret må være 60 gram pr m2 eller tyngre. Andre
papirkvaliteter må avtales spesielt. Dersom sendingen består av ett enkelt ark, må
papirkvaliteten være minimum 120 gram pr m2.
Minstepris pr ordre: 1.500 kr

Økonomi
Distribueres mandag til lørdag
Volum
Pris
0-10.000
10.000 – 20.000
20.000 – 50.000
50.000 – 100.000
100.000-500.000

Mulighet for:






Demografisk selektering – Målgruppe valg
Valg av annet papir
Responshåndtering
Grafisk design
DM hybrid med for eksempel SMS respons

Pluss:


Distribusjon til virksomheter

Pluss
Distribueres Tirsdag og Torsdag
Volum
Pris
0-10.000
10.000 – 20.000
20.000 – 50.000
50.000 – 100.000
100.000-500.000

