Market
Prislista 2017
KONTAKTUPPGIFTER: HAKONMEDIA.SE

Våra säljare är specialister
på detaljhandeln.
Vi drivs av att hitta förslag
som hjälper dig att träffa
rätt i målgruppen.
Utmana oss! Be din säljare att matcha dina behov:

Annika Waldenström

Mats Carlsson

Lars Zdilar

Försäljnings- och marknadschef
Telefon: 08-728 24 11
Mobil: 0730-93 90 38
annika.waldenstrom@hakonmedia.se

Account Manager
Telefon: 08-728 24 46
Mobil: 070-529 45 39
mats.carlsson@hakonmedia.se

Key Account Manager
Telefon: 08-728 24 01
Mobil: 0720-76 93 27
lars.zdilar@hakonmedia.se

Anna-Mari Klaavuniemi

Kristina Zdilar

Key Account Manager
Telefon: 08-728 24 38
Mobil: 070-169 30 79
anna-mari.klaavuniemi@hakonmedia.se

Key Account Manager
Telefon: 08-728 24 16
Mobil: 0720-79 36 91
kristina.zdilar@hakonmedia.se
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Market är den i särklass
viktigaste kunskapskällan
för beslutsfattarna i handeln.
Nyheter, granskningar,
analyser och studier gör att
läsarna har koll på allt
– när det händer.

Market är ett bra redskap för att hänga med
om vad som händer i
branschen och bli uppdaterad med de senaste
nyheterna inom retail.

Vi läser Markets nyhetsbrev i princip varje dag.
Jag tycker att det är svårt
att hitta likvärdig leverans av sammanfattade
nyheter från handeln.

Market ger mig en bra
och snabb uppdatering,
nya trender och statistik.
Vi får en bra överblick
över såväl den fysiska
handeln som e-handeln.

Håkan Ruda, retailansvarig,
Diös Fastigheter AB

Darina Ronnevik
Project Manager, Development Commercial

Pär Svärdson, Vd
Apotea

Läs mer om dina möjligheter c
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Market: I siffror
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22
4 500
10 000
17 000
utgåvor per år

i upplaga (TS 2015)

i räckvidd (Orvesto 2015)

sidvisningar på market.se varje vecka
10 000 besökare på market.se varje vecka
10 000 nyhetsbrevsmottagare varje vecka
Källor: Orvesto Näringsliv TS & Kia-index
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Market: Annonsformat papperstidningen

Streamer ettan

Helsida

Baksida

Uppslag

Halvsida

3-spalt

2-spalt

1-spalt

Streamer

1

2

Market Torget

3

Market Torget är ett utrymme för dig som vill
repetera ditt budskap under hela året.
ĕ Fasta moduler: Välj mellan tre fasta format
enligt prislistan ovan.
ĕ Tio införanden: Market Torget publiceras under
tio tillfällen under året (se utgivningsplan). Ett
prisvärt sätt att upprepa budskapet över lång tid.

Market Torget
Modul 1: 53x100mm
Modul 2: 110x47 mm
Modul 3: 110x100 mm
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Kvartssida
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Market: Prislista 2017
Kod

Annonsformat

Kan bokas på

Mått

2/1mitt

Uppslag äkta mitt

Äkta mittuppslag

500 x 360 mm + 5 mm utfall

59 900 kr

2/1

Uppslag

500 x 360 mm + 5 mm utfall

54 900 kr

| 1/1s7

Pris

Helsida

7, 11

250 x 360 mm + 5 mm utfall

33 900 kr

BAK

Baksida

Baksida

250 x 330 mm + 5 mm utfall

33 900 kr

1/2

Halvsida liggande

3

250 x 177 mm + 5 mm utfall

26 900 kr

3SP

3-Spalt

175 x 360 mm +5mm utfall

29 900 kr

2SP

2-Spalt

120 x 360 mm +5mm utfall

26 900 kr

1SP

1-Spalt

60 x 360 mm +5 mm utfall

15 900 kr

KSS

Kvartssida

110 x 150 mm

15 900 kr

STRs1

Streamer Ettan

250 x 59 mm + 5 mm utfall

22 000 kr

STR

Streamer

250 x 59 mm + 5 mm utfall

16 500 kr

MT1

Market Torget 1, 10 införanden

53 x 100 mm

11 200 kr

MT2

Market Torget 2, 10 införanden

110 x 47 mm

11 200 kr

MT3

Market Torget 3, 10 införanden

110 x 100 mm

21 000 kr

1/1

Teman i Market
våren 2017

Träffsäker rekrytering!
Söker du medarbetare? I Market når du handelns mest kvalificerade
kandidater. Det finns flera format att välja mellan.

Nr 7–8
Mässnummer D-congress

ĕ Priset är 30 kr/spaltmillimeter. Se pris nedan beroende på annonsens bredd.
ĕ Max spalthöjd är 310 mm

1-spalt

2-spalt

3-spalt
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Bredd

Pris/höjd-mm

1-spalt

53 mm

30 kr

2-spalt

110 mm

60 kr

3-spalt

168 mm

90 kr

4-spalt

226 mm

120 kr

Nr 9–10
Del 2 i serien ”Effektiv logistik i e-handeln”: Leverans/ click and collect
Nr 11–12
Del 3 i serien ”Effektiv logistik i e-handeln”: Returer

4-spalt

Annonsera på webben för ännu bättre täckning:
ĕ Banner på Market.se 1): 15 000 kr per vecka
ĕ Platsannons 2): 5 999 kr per vecka
1) Bannern länkas till er jobbsida.
2) Logga och rubrik som länkas till er jobbsida

Nr 7–8
Del 1 i serien ”Effektiv logistik i e-handeln”: Exprediering/plocka & pack.

Nr 15–17
Betallösningar
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Market: Utgivningsplan 2017
Nr

Materialdag
annons/bilaga

Utgivning

1–3

11 jan (ons)

18 jan (ons)

4–5

25 jan (ons)

01 feb (ons)

6–7

08 feb (ons)

15 feb (ons)

8–9

22 feb (ons)

01 mar (ons)

10–11

08 mar (ons)

15 mar (ons)

SUPPORT

12–14

22 mar (ons)

29 mar (ons)

Frågor om lämning och hantering av
annonser besvaras av vår annonspartner
Picapoint.

15-17

05 apr (ons)

12 apr (ons)

18–19

26 apr (ons)

03 maj (ons)

20-21

10 maj (ons)

17 maj (ons)

22-23

24 maj (ons)

31 maj (ons)

24-25

07 jun (ons)

14 jun (ons)

26-31

21 jun (ons)

28 jun (ons)

Mejla annonsmaterial
hakonmedia@annonslamning.se

32–33

02 aug (ons)

09 aug (ons)

Ladda upp annonsmaterial
www.hakonmedia.annonslamning.se

34–35

16 aug (ons)

23 aug (ons)

36–37

30 aug (ons)

06 sep (ons)

38–39

13 sep (ons)

20 sep (ons)

40–41

27 sep (ons)

04 okt (ons)

42–43

11 okt (ons)

18 okt (ons)

44–45

25 okt (ons)

01 nov (ons)

46–47

08 nov (ons)

15 nov (ons)

48–49

22 nov (ons)

29 nov (ons)

50–52

06 dec (ons)

13 dec (ons)

Frågor kring annonslämning
Tel: 021-338 02 81
Mejl: hakonmedia@annonslamning.se

LÄMNA MATERIAL
Annonsmaterial kan antingen mejlas in
eller laddas upp på vår annonsportal.
Materialet måste döpas enligt följande:
ĕ Annonsörens namn
ĕ Tidningens namn
ĕ Införandedatum (första vid serie)

TEKNISK SPECIFIKATION
Annonsmaterialet
ĕ Färdigt digitialt format, PDF
ĕ Utfallande annonser: Exakt det köpta
formatet +5 mm utfall. Passmärken.
ĕ Icke utfallande annonser: Exakt det köpta
formatet. Inga passmärken.
ĕ Bilder och färger måste vara i CMYK.
Tidningen Market
ĕ Tryckeri: Mittmediaprint AB
ĕ Papper: Solaris 60 gram
ĕ Trycks med: 150 linjers raster
ĕ Upplösning bilder: 300 dpi
ĕ Vid svart/vit separation är maxtonen 95%
ĕ Maximal färgtäckning fyrfärgstryck 250%
ĕ Punktförstoring: cirka 17%
ĕ Färg enligt Europaskalan
ĕ ICC-profil FOGRA39. Kan hämtas på
www.hakonmedia.annonslamning.se
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Market: Market.se
SUPPORT

Panorama XL 980x240 px
eller
Panorama Large 980x120 px

Frågor om lämning och hantering av
annonser besvaras av vår annonspartner
Picapoint.
Frågor kring annonslämning
Tel: 021-338 02 81
Mejl: hakonmedia@annonslamning.se
Widescreen Big 1
Premium
300x600 px

LÄMNA MATERIAL
Materialet måste döpas enlig följande:
ĕ Annonsörens namn
ĕ Market.se
ĕ Införandedatum start och slut
ĕ Landnings-URL:er
ĕ Kontaktperson och uppgifter

Widescreen 2
300x300 px
Widescreen 1,
Premium
300x300 px

Leaderboard 1, Premium, 728x90 px

Mejla annonsmaterialet till
hakonmedia@annonslamning.se

TEKNISK SPECIFIKATION
Widescreen Big 2
300x600 px

Leaderboard 2, 728x90 px

Format: GIF, JPG, SWF och JavaScript.
Vi accepterar inte IFRAME script.
Kompabilitet: Annonserna ska fungera i
alla aktuella versioner av: Internet Explorer,
Firefox, Safari, Opera samt Google Chrome.
Ljud: Får endast aktiveras vid klick – inte
bara av mouse-over. På/av-knapp krävs.

Platsannons

FLASH
Widescreen 3
300x300 px

Leaderboard 3, 728x90 px

= Samma format kan användas i nyhetsbrev

Annons

Mått

Panorama XL

980x240 px

Panorama Large

= Formatet ej kompatibelt med nyhetsbrev

Max filstorlek

Responsivt
alternativ 1)

Intern
bokningkod

22 000 kr

180 kb

300x300 px

PAN_XL

980x120 px

18 000 kr

180 kb

300x300 px

PAN

728x90 px

15 000 kr

180 kb

300x300 px

LEAD

Widescreen Normal

300x300 px

15 000 kr

120 kb

–

WIDE

Widescreen Big

300x600 px

18 000 kr

120 kb

–

WIDE_BIG

Responsivt

5 999 kr

Leaderboard

Platsannons

Pris/vecka

–

PLATS

1. Responsivt alternativ innebär att annonsformatet automatiskt byts ut mot anpassat format när läsaren exempelvis använder mobilt gränssnitt.
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ĕ Spara SWF-filen för så låg flashversion
som möjligt.
ĕ Bifoga alltid en fallback-version i GIF eller
JPG för de besökare som saknar Flash eller
använder surfplatta/mobil.
ĕ Ta hänsyn till CPU-belastningen. Säkerställ alltid att FPS (frames per second) är
inställd på rätt värden. Rekommendationen
är 15-18 FPS.
ĕ URL-clicktag: Använd ActionScript 2. (För
att inte riskera att trigga popup-blockerare.)
ĕ Objekt som ska vara klickbara konverteras
till ”Button”. Lägg till följande action:
on (release) {
getURL (_root.clickTAG,”_blank”);
}
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Market: Nyhetsbrev
SUPPORT

Panorama 745x120 px

Frågor om lämning och hantering av
annonser besvaras av vår annonspartner
Picapoint.
Frågor kring annonslämning
Tel: 021-338 02 81
Mejl: hakonmedia@annonslamning.se

LÄMNA MATERIAL
Materialet måste döpas enlig följande:
ĕ Annonsörens namn
ĕ Market.se
ĕ Införandedatum start och slut
ĕ Landnings-URL:er
ĕ Kontaktperson och uppgifter
Mejla annonsmaterialet till
hakonmedia@annonslamning.se

Leaderboard 1, 728x90 px

TEKNISK SPECIFIKATION
Format: GIF, JPG, SWF och JavaScript.
Vi accepterar inte IFRAME script.
Kompabilitet: Annonserna ska fungera i
alla aktuella versioner av: Internet Explorer,
Firefox, Safari, Opera samt Google Chrome.
Ljud: Får endast aktiveras vid klick – inte
bara av mouse-over. På/av-knapp krävs.

FLASH

Leaderboard 2, 728x90 px

ĕ Spara SWF-filen för så låg flashversion
som möjligt.
ĕ Bifoga alltid en fallback-version i GIF eller
JPG för de besökare som saknar Flash eller
använder surfplatta/mobil.
ĕ Ta hänsyn till CPU-belastningen. Säkerställ alltid att FPS (frames per second) är
inställd på rätt värden. Rekommendationen
är 15-18 FPS.
ĕ URL-clicktag: Använd ActionScript 2. (För
att inte riskera att trigga popup-blockerare.)
ĕ Objekt som ska vara klickbara konverteras
till ”Button”. Lägg till följande action:
on (release) {
getURL (_root.clickTAG,”_blank”);
}

Leaderboard 3, 728x90 px

Annons

Panorama

Leaderboard

Mått

Pris/vecka

Max filstorlek

Intern
bokningkod

745 x 120 px

18 000 kr

180 kb

NTOP

728 x 90 px

15 000 kr

120 kb

LEAD

HAKON MEDIA ANNONSPRISLISTA 2016
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Market: Bilaga

Fördjupa ditt budskap
med en bilaga
MER INFORMATION
En bilaga ger möjligheter till fördjupad
information om er produkt. Bilagorna är
läsvärda och sparas ofta av målgruppen. Vi
kan hjälpa till med såväl layout som tryck.
Kontakta oss för mer information (sid. 2).

BILAGELEVERANS
Tryckeri
Mittmediaprint AB
Lagbasvägen 1
857 53 Sundsvall
Godsmärkning
ĕ Bilagans namn och nummer tydligt på
varje pall
Tidningens namn och nummer

Leveransregler
ĕ Bilagor skall vara förpackade ca 8-10 cm/
lägg. I alla buntar ska ryggarna i största
möjliga mån vara vända åt samma håll.
ĕ Buntarna ska vara förpackade utan
plastremsor, plastband, krympplast eller
pappersomslag.
ĕ Lasta bilagorna på en pall/Europapall,
se till att ytterkanterna ligger innanför
pallkanterna. Bunternas ytterkanter får
inte bli böjda eller vikta och ytterkanternas
hörn måste ligga jämt i varje lager. Blir det
utrymme över, se till att det hamnar i mitten
av pallen. Pallarna skall vara lastade så att
transporten blir stabil och säker.
ĕ Mindre bilagor som är svåra att lasta på
pall förpackas i kartonger.
ĕ Tänk på att packa dem så att alla ryggarna/bilagorna ligger åt samma håll i
kartonger samt i 8-10 cm/lägg.

FORMAT OCH VIKT
Tidningen Markets format
250 x 360 mm
Bilagans maxformat
245 x 355 mm
Bilagans minimumformat
148 x 210 mm
Övriga upplysningar
Minst antal sidor: 2
Maximalt antal sidor: 16
Bilagans vikt
ĕ Minsta ytvikt A4-A5: 110 gram
ĕ Maximal vikt A4: 120 gram per ex
ĕ Maximal vikt A5: 60 gram per ex
ĕ Minsta ytvikten på pappret på ett
2-sidigt blad i format A4: 115 gram
Begränsning bilageantal
ĕ Maximalt antal bilagor som kan ibladas
vid samma tillfälle: 2 stycken

Market: Detaljhandelsdagen
Årets upplaga av Detaljhandelsdagen fokuserar på
ämnet alla i handeln pratar om – lönsamhet. Utifrån olika
teman pratar våra namnkunniga talare om hur man gör
lönsamma affärer i handeln. Missa inte chansen att träffa
din målgrupp i ett kvalitativt möte. I ett sponsorpaket ingår
utställaryta, marknadsföring kring eventet och biljetter.

65+25+10A
BESÖKSPROFIL
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DETALJHANDELSDAGEN
Tema: TBC
Tid: TBC
Plats: TBC
Deltagare: 150 personer
Vanligaste titlarna som besökte
Detaljhandelsdagen 2016:
Vd och marknadschef

MÅLGRUPP

65%
25%
10%

BESLUTSFATTANDE
POSITION
LEDNINGSGRUPP
ELLER ÄGARE

ÖVRIGA

ĕ Beslutsfattare inom detaljhandeln
ĕ Tjänstemän från detaljhandelskedjornashuvudkontor
ĕ Butikschefer
ĕ Köpcentrumledare
ĕ Konsulter

BESTÄLL DIN MONTER I DAG!
Kontakta Annika Waldenström på
tel 08-728 24 11 eller mejla till
annika.waldenstrom@hakonmedia.se.

Market: Fler möjligheter

Sponsra nyheter
på Market.se
ĕ Vill du synas för en specifik målgrupp eller bransch finns
det möjlighet att sponsra någon av våra branschsektioner
på Market.se. Din logotype och namn syns överst på
branschsidan och länkar till din sajt.
Pris:
5 000 kr per månad

Sponsrat innehåll
ĕ Ett speakers corner på Market.se! Ta chansen att sända
ditt budskap som en krönika till Markets besökare. Du har
en annonsmärkt artikel på 3 000 ord till ditt förfogande, som
publiceras på Market.se bland våra övriga krönikor.
Pris:
20 000 kr per vecka

Sponsra digitalt
magasin
ĕ Markets tidning finns även online, tillgänglig för Markets
prenumeranter. Du kan sponsra hela utgåvan med en wrap
och göra dina annonser klickbara, länkade till din sida. Öka
konverteringen på detta vis.
Antal läsare per nummer:
100 st
Pris:
5 000 kr för en wrap.
500 kr för klickbar annons (förutsätter annonsering
i papperstidningen).

Sponsrad podcast
ĕ Markets podcast är en väldigt populär produkt bland våra
besökare. Du kan sponsra podcasten på flera vis, antingen
genom en jingel eller genom ett budskap som läses upp av
programledarna för podden.
Pris:
10 000 kr per avsnitt

Market partner
ĕ På Market.se finns vår Partner-flik där leverantörer
specialiserade på detaljhandeln presenteras. Ta chansen
att synas som ”preffered partner” med en banner som har
prioriterad placering i ett helt år.
Pris:
5 000 kr per år

HAKON MEDIA ANNONSPRISLISTA 2016
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Market: Fler möjligheter

Pressmeddelande
i e-mejlutskick
ĕ Vill du sprida ditt egna budskap i Markets kanaler?
Du har möjlighet att publicera ditt pressmeddelande
i Markets dagliga nyhetsbrev och länka till din egna
plattform.
Pris: 3 500 kr per vecka

Banners i nyhetsbrev
Ta chansen att träffa vår målgrupp i olika mentala faser. Market gör flera utskick till vår mest engagerade målgrupp.
Placera en strategisk banner eller varför inte sponsra hela utskicket?

Analys

Helg

Världen

Målgrupp: 3 200 mottagare
Frekvens: 2 gånger per månad

Målgrupp: 3 200 mottagare
Frekvens: varje lördag

Målgrupp: 3 200 mottagare
Frekvens: 1 gång per månad

Pris:
Panorama 745x120 px:
10 000 kr per månad.
Leaderboard 728x90 px:
7 000 kr per månad.

Pris:
Panorama 745x120 px:
12 000 kr per månad.
Leaderboard 728x90 px:
10 000 kr per månad.

Pris:
Panorama 745x120 px:
7 000 kr per månad.
Leaderboard 728x90 px:
5 000 kr per månad.

Den seriöse beslutsfattaren läser
Market och de läser absolut vårt nyhetsbrev Analys. Här träffar du målgruppen
när de har tid till fördjupning och reflektion.
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Vill du träffa Markets målgrupp i ett mer
avslappnat sammanhang i ett forum som
har högt läsvärde och uppskattas av mottagaren? Då är annonsering i nyhetsbrevet Helg något för dig.

Alla i handeln är intresserade av internationell trendspaning. Detta är ett av våra
mest populära nyhetsbrev där du som
annonsör kan synas mot den nyfikna
målgruppen.

Market: Semiredaktionella produkter/native

16
NYHET!

Nu har du möjlighet att få ut ditt budskap i redaktionell miljö på ett mycket
trovärdigt vis i Markets kanaler. Med sådana så kallade native-lösningar
får du mer tid med läsarna, undviker irritation och ger läsaren en bra
upplevelse. Du bygger relationen och ökar förtroendet för ditt varumärke.

Partnersida
Panorama XL 980x240 px

Fråga

Widescreen
Big
300x600 px

Opinionsartikel

Driv ett ämne i Markets
kanaler för att knyta
målgruppen närmare dig
och få en dialog med kunderna. Du bestämmer
ämnet, Market gör allt
material. En partnersida
placeras under Market.se
och Market driver trafik till
sidan. Detta är en gyllene
chans att få längre tid med
målgruppen än traditionell
digital marknadsföring.
PARTNERSIDA
ĕ En undersida till Market.se där du som
partner bestämmer tema.
ĕ Market gör allt material, artiklar och
bilder ingår.
ĕ Öppen sida på Market.se (alla besökare
kommer åt den).
ĕ Banners på sajten och andra aktiviteter
som leder kunderna till partnersidan.
ĕ Annonsmärkt sida.
ĕ Tio veckors produktionstid.

Widescreen
300x300 px

DETTA INGÅR
= 4 artiklar som skrivs av redaktionen

= 3 bannerutrymmen

= 1 opinionsartikel

= 1 valfri fråga

Partnersida

HAKON MEDIA ANNONSPRISLISTA 2016

Pris

Publiceringstid

75 000 kr

1 månad

ĕ Fyra artiklar som redaktionen skriver efter
samråd med partner, inklusive bilder.
ĕ Tre stycken bannerutrymmen som endast
syns under partnersidan.
ĕ En valfri fråga att ställa till besökarna
på sidan.
ĕ En ledare som skrivs av partnern
(max 2 000 tecken)
ĕ Trafikdrivande aktiviteter till sidan.
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Market: Semiredaktionella produkter

Native event
Genomför ett frukostseminarium tillsammans
med Market – ni sätter temat och Market planerar
och administrerar allt kring eventet. I priset ingår
marknadsföring, lokal, administration kring deltagarna,
en programpunkt från Market och en programpunkt
från er. Då Market är avsändare för eventet har ni en
trovärdig partner som lockar rätt folk till eventet.
Pris: 75 000 kr
ANNONS

Native bilaga
Driv ett ämne i Markets kanaler! Tillsammans med
ert företag tar vi fram en redaktionell bilaga på ett
givet tema. Market står för redaktionell planering
tillsammans med er. Vi sköter hela produktionen från
text och bild till redigering och tryck. Bilagan går
ut till hela Markets målgrupp. Hör gärna av dig för
att diskutera upplägg eller om du vill se exempel på
tidigare bilagor.
Pris: 150 000 kr

BLICKFÅNG
FEBRUARI 2016

SÅ MÖTER DU TRENDERNA OCH BYGGER FÖR FRAMTIDEN

Optikern som
ger kunderna
det lilla extra
TREND SÅ SKA DU MÖTA KUNDEN

4

ENKELT PÅ JAKT EFTER BEKVÄMLIGHET 12

TEKNIK KICKS SUDDAR UT GRÄNSERNA 6

PANEL TRE GER SIN SYN PÅ BRANSCHEN 15

Native podcast
Markets podcast är en väldigt uppskattad
tjänst av våra läsare som har ett högt
lyssnarvärde. Nu kan ni delta i podcasten
och driva ett ämne tillsammans med
redaktionen. Ni bestämmer ämnet och
tillsammans skapar vi ett lyssnarvärde.
Pris: 25 000 kr/avsnitt
Kontakta din säljare för mer information. Alla kontaktvägar på hakonmedia.se

HAKON MEDIA ANNONSPRISLISTA 2016

ANNONS

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN COOPERVISION

Market: Semiredaktionella produkter

Native artikelserie
på market.se
Tillsammans med redaktionen driver ni ett ämne på
Market.se som åskådliggörs i en artikelserie. Utifrån
era önskemål och i samråd med redaktionen skapas
artiklar som uppskattas och engagerar läsarna.
Dessa native-artiklar byggs på samma sätt som de
redaktionella artiklarna med bild, kort ingress och brödtext
och har en fast placering på Market.se. I priset ingår även
nativeartikeln i nyhetsbrevet.
Pris: 20 000 kr per vecka

Native partnermejl
Här har ni möjlighet att få ut ditt budskap till den breda
målgruppen i en semiredaktionell miljö. Tillsammans
med redaktionen driver ni ett ämne som åskådliggörs i
ett emejlutskick till Markets målgrupp, cirka 17 000 st.
Utifrån era önskemål och i samråd med redaktionen
skapas innehåll som uppskattas och engagerar
läsarna. Tips, kombinera gärna med Native artikelserie
på Market.se för störst effekt.
Pris: 50 000 kr per två utskick

Market consulting
Markets journalister besitter lång och bred kunskap om
detaljhandeln. Låt oss dela den med er ledningsgrupp,
era kunder eller annat forum där kunskapen kommer väl
till pass. Vi kan prata e-handel vs fysisk butik, framtidens
handel, omnikanal, kundbeteende eller just det ämne som
passar er, vi skräddarsyr föreläsningen för er. Vi ger dig
dessutom möjlighet till dubbel effekt – annonsera i Market
och vi bjuder på föreläsningen!
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