Strategisk samarbejde mellem

AKTIVE EJERE OG GROUP ONLINE
VI SER FREM TIL ET GODT SAMARBEJDE!

GROUP ONLINE ER DET
SIKRE VALG
Group Online er Danmarks største leverandør af hjemmesider og
online markedsføring. Vi er din dedikerede samarbejdspartner
igennem hele processen fra design og udvikling af din hjemmeside til
eksekvering af af din online markedsføring.
ET SOLIDT GRUNDLAG
Group Online har siden 2003 vokset sig til en virksomhed på over 200
ansatte fordelt på fire lokale kontorer i Danmark. Herfra servicerer vi
flere end 12.000 tilfredse kunder, som består af små og mellemstore
virksomheder.
Vores markedsledende position skyldes, at vi tilbyder effektive
løsninger til konkurrencedygtige priser, med fokus på en god og
nærværende kundeservice.
KUNDERNES FORDELE
Vi opdaterer gratis vores kunders hjemmesider året rundt. Derudover
medfølger også landets mest brugervenlige opdateringsmodul, sp
kunderne også selv kan redigere deres hjemmeside, hvis de har lyst.
Ved Group Online har vi en høj faglighed i fokus, og vi er certificeret
Google Partner

HVAD KAN
GROUP ONLINE
TILBYDE JERES
MEDLEMMER?
10% på Group Onlines
listepriser til alle der bliver
nye kunder i Group Online.
Hjemmeside og video
Professionelt design og en
tydelig visuel præsentation
af virksomhedens identitet.
Søgemaskineoptimering
(SEO)
SEO er den langsigtede
løsning for at få de rigtige
kunder til den rigtige pris,
samt at sikre sig at man
som virksomhed er lokalt
forankret.
Google Ads
Google Ads er vejen frem
hvis man vil have
topplaceringer på sine
kerneopgaver og gerne vil
have kunder her og nu.
Social Media Annoncering
Hvis man vil sikre sig de
rigtige kunder
fremadrettet er SoMe
annoncering et fantastisk
værktøj. Det sikrer at dine
kunder husker dig når de
skal bruge dig næste gang.
Sikkerhed
Group Online er Microsoft
Gold Partner og kan
hjælpe dig med
professionel backup og
sikre løsninger til din
virksomhed, så du også er
sikret hvis uheldet er ude.

