TOTALLY ÖREBRO
Totally Örebro är en allsidig webbplats med fokus
på vad som händer i Örebro. Oavsett om det gäller
information om kommande evenemang, intervjuer
och recensioner inom kultur och nöje, inspirerande

TOTALLY ÖREBRO.se

personporträtt av aktörer inom Örebros näringsliv, tips
på bra restauranger – och mycket mer – ska du hitta
det på Totally Örebro.
Tack vare att vi publicerar utvalt material från samtliga
våra tryckta tidningar Marknad, Nollnitton, Handelsstaden Örebro, Campus och Utmärkt Örebro – och
dessutom kompletterar med webbunikt innehåll och
attraktiva tävlingar – kommer det finnas något som
tilltalar alla med intresse för vad som händer i Örebro.
Vi marknadsför oss via sociala medier och andra
webbsidor (ex. länkutbyten med Örebrokompaniet).
Under året har vi också en reklamspot som kan höras
på både Mix Megapol och NRJ. Därutöver syns vi
kontinuerligt i våra tryckta systerpublikationer Handelsstaden Örebro, Marknad och Nollnitton. Vår omfattande läsekrets i kombination med ett starkt och aktuellt
innehåll ger oss goda förutsättningar för en välbesökt
webbplats.
Välkommen till Totally Örebro, en viktig del av
Örebros framtid!

TOTALLY ÖREBRO.se
www.hkm.se

PRISER OCH TEKNISK INFO
PARTNERSIDA
Partnersidan kostar endast 3 900 kronor per år.
Vill du ha månadsfaktura går det bra. Priset blir då
425 kronor per månad.

SÅHÄR FUNGERAR DET
Du ingår ett partneravtal med oss och blir därmed
godkänd som kund. Sedan registrerar du din
sida och får dina användaruppgifter skickade till
dig via mejl. Därefter är det fritt fram att ladda upp
din information. Du kan när som helst logga in på
sidan och uppdatera den med aktuella kampanjer
och aktiviteter.
Avtalet gäller ett år och förnyas automatiskt om du
inte säger upp det 60 dagar före avtalets slut.

Vi promotar även
våra totallyörebro
partners i våra
tidningar.

PARTNERSIDA
(Tidsåtgång för att lägga in all info ca 30 min)
•

10 bilder (JPEG, GIF, PNG)

•

Koppling till Facebook och Twitter

•

5 PDF:er med t.ex. menyer,
utskick eller erbjudanden

•

Tävla med TÖ

Infotext

•

Adressinfo med kartfunktion

•

Kontaktinfo

•

Öppettider

Tävla med TÖ är en månatlig tävling som anordnas på websidan Totally
Örebro, som drivs av HKM Publishing. Tävlingskampanjen kommer att
hållas på både Facebook och vår websida Totally Örebro. Genom att delta
i tävlingen har våra besökare möjlighet att vinna flera fina priser. Det enda
som krävs från de tävlande är att de läser igenom aktuella regler och villkor,
gillar vår Facebooksida för att få de senaste uppdateringarna och utför
tävlingsmomentet på rätt sätt.

www.hkm.se

