- En flexibel helhetslösning

Funderar du på att rikta din marknadsföringsinsats geografiskt eller till
en viss personalgrupp så är vår tjänst Direktmarknadsföring rätt för dig!
Uppdaterade adresser

Prislista

• Vi hjälper dig att planera nästa marknadsföringsinsats.
• Gör ditt urval i Kundsystemet bland 12 000 adresser till
handläggare och chefer i Sveriges alla kommuner.

Postalt utskick med kuvert*................. 13,00 kr/styck

Utskick via e-post eller brev

* Adress, porto och hantering ingår

• Du kan välja utskick digitalt per e-post eller per brev.
Ibland kan det vara lämpligt att kombinera de två sätten.
• Vi använder oss av moderna verktyg för effektiva
utskick per e-post.

Underlag för utskick – layout och tryck
•
•
•
•

Utskick
E-post.................4200 kr (fast kostnad, layout ingår)
3,50 kr/adress tillkommer

Vi utformar det grafiska utseendet tillsammans med dig.
Vi har kompetens och lång erfarenhet inom Layout.
Vi kan trycka små serier till låga priser.
Låga portokostnader.

Uppföljningsprojekt
• Följ upp din riktade marknadsföringsinsats
eller gör en marknadsundersökning.
• Vi tar fram relevanta frågor tillsammans med dig, ringer
vald målgrupp och genomför intervjuer. Slutligen
sammanställer vi resultatet i en rapport till dig.

Postalt utskick vykort* ................................ 11 kr/styck
* Adress, porto och hantering ingår

Skapa underlag för utskick
Layout
Vykort.......................................................................1500 kr
Informationsblad, A4..........................................1500 kr
Folder, broschyr............................................från 5000 kr
Tryck
Informationsblad, 80g, 1-sidig färg..... 2,50 kr/styck
Informationsblad, 80g, 2-sidig färg.....3,50 kr/styck
Folder, 160g, A4............................................... 5 kr/styck
Folder, 160g, A5............................................... 3 kr/styck
Vykort, 250g, A5............................................... 3 kr/styck
Vykort, 250g, 210*210................................... 4 kr/styck
Visitkort, 250g, 1-sidig....... 3 kr/styck (layout ingår)
Visitkort, 250g, 2-sidig....... 4 kr/styck (layout ingår)
Uppföljning av utskick
Per redovisad intervju......................................... 400 kr
Startavgift 8750 kr

Vill Du veta mer - Kontakta oss!
SSIL - För vård och omsorg
Växel: 0651-160 40

info@ssil.se

www.SSIL.se

Moms tillkommer på samtliga priser

DIREKTMARKNADSFÖRING

Direktmarknadsföring

Nå rätt
målgrupp
med rätt
budskap
i rätt tid

