En lokal
webshopløsning
Professionel webshopløsning
Ingen bindingsperiode eller skjulte gebyrer
Ingen kringlede handelsbetingelser
Personlig kontakt til support, udvikler og designer

Sammen kan vi mere.

Reklamebureau med fokus på
passioneret rådgivning,
gode relationer og at skabe værdi
Provi Reklamebureau er et full-service bureau, som er
specialiseret i e-commerce, optimering og promovering af webshops.

Vi rådgiver naturligvis i forhold til køb af domæne,
hosting, visuel identitet og bruger-flowet på webshoppen.

Det betyder, at vi leverer en proffesionel webshop
med et skræddersyet design, som vi kan varetage markedsføringen af.

Som kunde hos Provi Reklamebureau er du ikke bundet af et uigennemsigtigt abonnement, og vi har ingen
kringlede handelsbetingelser.

Tanker/design

Fokus på alle
platforme

Vil du videreudvikle din webshop?
Så står vi klar til at løfte opgaven.

Eksekvering og
lancering

Målbar
markeringsføring

Ring til Provi

CASE:

2010 Vin & Velsmag

www.vinogvelsmag.dk

2010 Vin & Velsmag er en af Danmarks førende vinleverandører til private
og erhverv.
Vi har udviklet deres seneste webshop, som rummer et smukt online univers, en brugervenlig oplevelse og
unikke kodningsløsninger, som letter
arbejdsmængden for virksomheden og
dens samarbejdspartnere.

CASE:

Anome - en lokal frisør med
store ambitioner
Anome er en online webshop, som forhandler produkter til hår- og kropspleje.
Indehaveren har også egen frisørsalon.
Vi har derfor udviklet et unikt univers
med et smukt design, hvor forbrugeren
både kan bestille sine yndlingsprodukter
- og booke en tid i frisørstolen.

www.anome.dk

Professionelle systemer,
udvikling af specifikke funktioner og
designs som sælger
Provi Reklamebureau bringer fundamentet for en
sund online forretning.
Vi skaber ikke blot et design, men et helt univers,
som indrammer jeres unikke visuelle identitet. Vi
er behjælpelige med alt fra logo til farveskema,
som vi tager udgangspunkt i, når vi designer jeres nye webshop. Vi sikrer ensartethed, så alle
jeres platforme afspejler samme visuelle identitet.
Webshoppen udvikles i WordPress CMS, som
er et open source system, hvor der er mulighed
for at videreudvikle unikke løsninger, som jeres
virksomhed har behov for. Vi kan endvidere integrere diverse plugins såsom Shopify og Woocommerce, og skabe et mere overskueligt back-

end system, så det ikke kræver en webudvikler
at vedligeholde jeres shop, behandle ordre eller
oprette/opdatere produkter.
Vi integrerer naturligvis alle ønskede integrationer, betalingsløsninger og leveringsmoduler. Såfremt det ønskes, integrere vi endvidere
webshoppen med jeres eksterne lagersystem og
kassesystem, således at I kun skal ajourføre i ét
system.
Har I ikke styr på GDPR og Cookiepolitik?
Når vi udvikler jeres nye online univers, tager
vi også højde for Persondata- og cookiepolitik
samt GDPR-håndtering, såfremt det ønskes.

Er du overvældet?
Så kan du trygt begynde at trække vejret igen. I et samarbejde med Provi
Reklamebureau får du undervisning, så du kan drive webshoppen uden at være
afhængig af vores bureau.

Kom godt igang

Bliv klogere på forløbet

Vi starter ethvert samarbejde med en indledende samtale, hvor vi kortlægger jeres behov og
jeres visioner for webshoppen.
I vil herefter få tilsendt et skriftligt tilbud af
jeres faste kontaktperson, som formulerer
hvad der er blevet efterspurgt, omkostninger, forretningsbetingelser m.m.
Når I har takket Ja til projektet, så vil vi, i
samrbejdde med jer, kortlægge projektets forløb.
Her tager vi højde for designgodkendelse samt,
hvornår kodningen kan starte. Vi estimerer endvidere en deadline for lancering, som vi efterstræber at overholde.
Finder I ud af under processen, at I ønsker flere

løsninger eller funktioner, så er projektet fleksibelt. Det betyder at vi sammen formulerer, hvad
der ønskes samt udregner en merpris. I den
andledning udfylder vi en erklæring for projektændringer, som vedlægges jeres tilbud - så I
har alt samme sted.
Ved lancering af jeres nye webshopunivers vil I
modtage rådgivning om markedsføring af shoppen og undervisning i webshoppens system.
Herefter vil I kunne oprette/opdatere produkter,
varetage ordrebehandling og justere lagerbeholdningen. I kan naturligvis også ændre i tekster
og udskifte billeder i de rammer, som vi har skabt.
I kan naturligvis tilkøbe sikkerhedsopdateringer
og løbende support.

I bliver dog ikke overladt til jer selv!
Vi sørger for at jeres kontaktperson står til rådighed efter lanceringen,
såfremt I skulle møde udfordringer eller få behov for råd og vejledning.
Denne faste kontaktperson bliver derfor en del af jeres team og virksomhed - men kun I det omfang, som I ønsker.

1 kontaktperson

CASE:

Byshops

www.voresgaveshop.dk

www.voressvendborg.dk

www.praestohandel.dk/shop

I samarbejde med flere af landets
handelstandsforeninger udviklede
vi en webshop, som kunne rumme
flere butikker, og vise alle deres produkter ved almen kategorisering.
Således gik vi ikke på kompromis
med brugeroplevelsen, men repræsenterede samtlige tilmeldte butikker i en svær periode.

Andre webreferencer

www.gallerisyd.dk
www.lfmotor.dk

www.serholtleg.dk

www.voresjulegave.dk

CASE:

Bryghuset Møn

www.bryghusetmoen.dk

Bryghuset Møn havde et online univers, som trængte til et nyt design og
en optimering af brugeroplevelsen.
Vi bibeholdte deres visuelle identitet med farver og logo, men tilføjede et moderne og dog tidsløst twist.
Da designet blev godkendt, sørgede vi naturligvis også for at kode
ændringerne.

0,85 kr.

22.300pers.

Galleri Syd

Roche Diabetes Care

Med en kampagne for Galleri Syd på medierne Facebook og Instagram, har vi med den
rette tekst, design og opsætning, ramt målgruppen så nøjagtigt, at deres klikpris kom helt ned
på 0,85 kr. pr. klik.

Roche Diabetes Care ønskede at køre en kampagne, hvor målsætningen var at nå så mange
relevante mennesker som muligt. For kun 750
kr. nåede vi med den rette tekst, design og målretning 22.300 personer minimum 1,56 gange.

263pers.

0,15 kr.

2010 Vin & Velsmag

Ejendomsmægler Henrik Ejby

I et samarbejde med 2010 Vin og Velsmag
opsatte vi et e-mail flow, en kampagne og en
pop-up form på deres hjemmeside for at booste deres nyhedsbrev. På 1 uge opnåede de
236 nye subcribers.

I samarbejde med Ejendomsmægler Henrik
Ejby opsatte vi en kampgane på en udvalgt
ejendom, som manglede besøg og trafik. Vores målgruppesegmentering og valg af medier,
gjorde at klikprisen kom helt ned på 0,15 kr.!

En webshop skal drives med
aktiv markedsføring
En webshop skal drives med aktiv markedsføring,
som skaber trafik og konverteringer.
Det kræver, at I selv fremlægger eller tilkøber en
markedsføringsplan, som rummer jeres virksomheds målsætninger og samlede vision.
Vores konsulenter er specialiserede i
markedsføringskanalerne Google, Facebook, Instagram, LinkedIn og online display annoncering.
Vi håndterer endvidere søgemaskineoptimering,
tryksager og kan via samarbejdsparrtnere producere videoer, som et led i markedsføringen.
Når vi udarbejder en markedsføringsplan til jeres
virksomhed, tager vi højde for aktivitet på alle relevante platforme, jeres virksomheds markedsføringbudget og forskellige målsætninger. Vi laver
en unik målgruppesegmentering for hver eneste
kanal, og tilpasser målgruppen til hver eneste
kampagne, som vi lancerer. Vi udarbejder ligeledes tekst og grafik til organiske og dynamiske

tiltag, men i har stadig ejerskabet over jeres markedsføring. Vores fremgangsmåde er nemlig, at
I som virksomhed altid skal godkende kampagner, indhold, budgetter, planlægning og målretningen af disse.
Vi er specialister i online løsninger og markedsføring, og vi forventer ikke, at I er det. Derfor sørger vi for altid at forklare vores strategier og bevæggrunde ned til mindste detalje, så du forstår
sammenhængen, uden at skulle bekymre dig om
konverteringer, hændelser, sporingskoder eller
kommunikationsflow.
Hos Provi Reklamebureau er hele pakken samlet
under ét tag, men vores konsulenter er specialiserede, så du får den bedst mulige vejledning
uanset hvilket marketingtiltag du ønsker at implementere.
Sammen kan vi mere.

Skal vi tage
en kop kaffe?
Så tag kontakt til en af vores konsulenter. Vi har kontorer i Vordingborg, i Nykøbing Falster og i Nakskov. Vi er endvidere fleksible, så
vi kører naturligvis også gerne ud til din virksomhed.
Hvis I ikke er trygge ved et personligt møde, har vi naturligvis også
digitaliseret vores process, så samtlige møder kan foregå online
eller telefonisk.
Læs mere på www.provi.dk/reklamebureau

Så kontakt
Therese S. Brorsen
31 41 32 84
tsb@provi.dk
Thomas Kauffmann Lund
31 60 40 54
tkl@provi.dk

Kontakt
Vestenborg Allé 2B / 4800 Nykøbing F. / Telefon: 54 86 06 04

www.provi.dk

