Notified är nordens ledande PR- och kommunikationsplattform. Våra styrkor ligger i vår
användarvänlighet, support och fokus på att anpassa efter kundens behov. Vi lanserade vår
helt nya plattform i november 2017 och lanseringen innebär bland annat att vi numera
erbjuder ett innovativt nyhetsrum!
Exempel nyhetsrum. http://press.notified.com/
Vi erbjuder:
– Digital bevakning på artiklar, sociala medier, bloggar och forum – Globalt
– Hitta relevanta journalister baserat på dina bevakningar
– Nyhetsrum med feed av förtjänad media som visas på er egna hemsida
– Nyhetsrum som går att anpassa så att det passar varumärket i form av färger, bilder etc samt
möjlighet att integrera nyhetsrummet på er hemsida utan extra kostnad, antingen via spegling
eller API
– Funktion för att visualisera innehåll på hemsidan eller skärmar
– Snygga, skräddarsydda analysrapporter så att det enkelt går att följa upp sponsorer mm.
Som medlem i Sponsring och Eventsverige får du upp till 60% rabatt vid köp av hela
plattformen!

Vårt erbjudande:
Listen är en uppdaterad version av din omvärldsbevakning som ger dig möjlighet att bevaka
digitala medier och sätta upp automatiska rapporter.
I Communicate (Connect & publish) kan du skapa innehåll och publicera det i ett engagerat och
levande pressrum där du kan feeda in förtjänad som du hittar i din bevakning. Tillhörande
sökningsfunktion, som ger dig helt nya möjligheter att hitta journalister.
Via Amplify förstärker du ert varumärke genom att visualisera innehåll skapat av er och era
fans online. Dessa visualiseringar kan visas på hemsidan, intranät, skärmar på kontoret och
event.
Measure hjälper dig att få en komplett bild över hur ert varumärke presterar i alla kanaler. Här
kan du skapa analyser som skickas ut automatiskt till sponsorer, samarbetspartners,
ledningsgrupp med mera.

Ett år
Hela plattformen: 39.900 kr (ord. pris 69.000)
Endast Listen & Measure: 30.500 kr (ord. pris 45.000)
Två år
Hela plattformen: 63.900 kr (ord. pris 138.000)
Endast Listen & Measure: 48.800 kr (ord. pris 90.000)
Tre år
Hela plattformen: 83.800 kr (ord. pris 207.000)
Endast Listen & Measure: 64.050 kr (ord. pris 135.000)

Ring eller maila Sonja Annersten för att ta del av erbjudandet. Erbjudandet går att ta
del av tills 2019.12.31, därefter sker ny prisförhandling.
sonja.annersten@notified.com
076-012 51 00
www.notified.com

