
EKSTERN
MARKETING

AFDELING



Én samlet enhed 
af specialister
I en ekstern marketingafdeling får I en 
alt-i-en-pakke af dedikerede specialister 
og professionelle ydelser, som i synergi 
løfter jeres markedsføring. 

Om det er online, offline, tekst eller grafik 
er underordnet. Der vil altid være mindst 
én specialist med ekspertise på det 
specifikke område, til at varetage jeres 
markedsføring.



Et dedikeret og 
personligt team
I får et dedikeret team, som udbyder en 
personlig, hurtig og effektiv service uden 
at gå på kompromis med kvalitet. 

Vi vil kende jer og jeres behov. Derfor 
starter vores samarbejde med en 
workshop, hvor vi sammen finder frem til 
behov, mål og udbytte.



Vælg ydelser efter behov
I skal have det maksimale ud af jeres 
marketingafdeling. Derfor er I selv med til 
at udvælge, præcis de ydelser, I har brug 
for. 

I kan til- og fravælge specifikke ydelser 
i pakken, samt op- og nedjustere 
omfanget af ydelser, så de er tilpasset 
jeres aktuelle behov.



En gennemsigtig 
og fleksibel proces
I skal kunne gennemskue, hvad I får 
for jeres penge. Derfor udbyder vi en 
gennemsigtig og fleksibel proces, hvor  
I hele tiden kan se udbyttet af jeres 
markedsføring. 

Vi rapporterer månedligt og er altid 
fleksible ift. at mødes og gennemgå 
værdien af jeres tilvalgte ydelser.



Alle priser er eksklusiv moms.

Vores pakkeløsninger
Her kan I se vores forskellige pakkeløsninger. 
Vores pakker er fleksible og kan altid 
skræddersyes til jeres behov.

Pakkeløsning 1 Pakkeløsning 2
Op til 15 timer om måneden Op til 30 timer om måneden

6.750 kr. 12.000 kr.

Pakkeløsning 3 Pakkeløsning 4
Op til 60 timer om måneden Mere end 60 timer om måneden

21.000 kr. Efter aftale



Én samlet enhed af specialister.

En fast kontaktperson.

Et dedikeret og personligt team.

Valg af ydelser efter behov.

En gennemsigtig og fleksibel proces.

Apropos Bureau som jeres
eksterne marketingafdeling



+45 60 14 31 29 / kontakt@aproposbureau.dk


