
Få hastighed, nye kompetencer og friske idéer til din kommunikation 
og markedsføring med en abonnementsaftale med Mediegruppen. Nu 
kan du leje den nødvendige kapacitet i en aftale, hvor du altid kender 
dine månedlige omkostninger og har adgang til at mixe og matche de 
kompetencer, du har brug for fra måned til måned.

Det kan du bruge aftalen til
Aftalen skaleres til at matche din organisations behov for kapacitet 
og kompetencer, og den kan f.eks. bruges til nyudvikling af strategi, 
idé og kampagne, til tekstopgaver, til grafisk design og AD-arbejde, til 
vedligeholdelse af social media, til udvikling af webkommunikation og til 
nyhedsbreve og medlemskommunikation. Valget er dit, og du vælger selv 
størrelsen på holdet, der plukkes blandt vores 25 erfarne bureaufolk med 
mere end 300 års samlet erfaring.

Fuld kontrol over omkostninger og kapacitet
Med en abonnementsaftale opnår du fuld kontrol over omkostninger og 
kapacitet, da du altid kender den månedlige omkostning, og da du altid har 
garanti for leverance. Du bliver desuden mindre påvirket af sygedage, barsel 
og andre sociale omkostninger og risici, da vores team er stort nok til, at der 
ikke pludseligt opstår huller i kapaciteten.

Se alle fordelene på bagsiden.

Få 25 nye kommunikations-
kollegaer uden at ansætte  
en eneste

Aftalen skaleres til at matche 
din organisations behov for 
kapacitet og kompetencer  
og den kan f.eks. bruges til: 

•  Nyudvikling af strategi, idé  
og kampagne

•  Tekstopgaver indenfor 
reklame, journalistik, film og 
præsentationer

•  Grafisk design og art direction 
til print, digital og experiential 
media

•  Teknisk og indholdsmæssig 
udvikling af social media 

•  Teknisk og indholdsmæssig 
udvikling af webkommunikation

•  Indhold til nyhedsbreve og 
medlemskommunikation

 Valget er dit, og du vælger 
selv størrelsen på holdet, der 
plukkes blandt vores 25 erfarne 
bureaufolk med mere end 300 års 
samlet erfaring.

Kommunikationsabonnement

MG15
15 timer pr. mdr.

14.600,-

MG20
20 timer pr. mdr.

18.500,-

MG30
30 timer pr. mdr.

26.200,-

MG50
50 timer pr. mdr.

41.200,-



Fordelene står i kø

Turbo på projekterne
Med en abonnementsaftale 
gearer du dine teams 
med kraften fra eksterne 
specialkompetencer.

Ingen bureausnak og  
ingen sælgere
Med en abonnementsaftale får 
du det bedste fra bureauets 
hårdtarbejdende håndværkere 
uden at skulle høre på sælgere 
eller buzzwords.

Ingen sociale omkostninger
Med en abonnementsaftale har 
du en fast omkostning og en fast 
leverance. Du bliver ikke ramt af 
sygedage, barsel, afspadsering 
eller opsigelser.

Frit valg blandt vores 
kompetencer
Med en abonnementsaftale kan 
du booke en designer den første 
uge, en skarp pen den næste og 
SoMe-nørd den tredje. Valget 
er dit.

Ingen omkostninger til 
kvadratmeter, udstyr og licenser
Med en abonnementsaftale 
gør du organisationen større 
og stærkere uden at leje flere 
kvadratmeter, uden at købe 
mere udstyr og uden at oprette 
flere licenser på software.

Mulighed for løbende  
op- og nedskalering
Travlt i efteråret og stille i 
foråret? Intet problem. Med 
en abonnementsaftale kan du 
skifte mellem aftalens niveauer i 
90-dages intervaller.

En værdibaseret partner  
med ordentlighed i fokus
Med en abonnementsaftale med 
Mediegruppen får du en partner, 
der arbejder på et stærkt 
værdimæssigt grundlag, hvor 
ordentlighed og bæredygtighed 
er bærende værdier i vores 
virksomhedskultur.

100% budgetkontrol
Du kender altid dine 
omkostninger på forhånd, 
og du skal hverken ansætte 
medarbejdere, købe møbler  
eller undvære kvadratmeter.

300 års erfaring
Med en abonnementsaftale 
har I adgang til 25 dygtige 
medarbejdere med 300 års 
erfaring tilsammen.

AI Innovation House
Innovations Allé 3
DK-7100 Vejle

www.mediegruppen.net
info@mediegruppen.net
+45 7584 1200 CVR 3150 0338

¨Med et fast kommunikationsabonnement 
kan du for de samme penge øge din effekt 
med op til 100%¨


