DIGITAL ANNONSERING 2021
Ta chansen att synas i vår webbshop!
Ni kan antingen annonsera samma produkter under samma tidsperiod
som ni har i Grosshandlarn. Det går också bra att annonsera andra produkter under annan tidsperiod. Annonserna löper under 3 veckor i taget.
Kontakta Anette Jensen för att bestämma vilka veckor ni vill annonsera.
Följande annonsmöjligheter finns:
• Stor annons i vår webbshop med direktklick till produkterna i
webbshopen.
• Ett instagraminlägg för att visa upp nyheter, erbjudande, recept eller
liknande.
• Populära varor - Ta chansen att synas med era produkter längst upp på
startsidan i webbshopen.
• Gratis varuprover - Låt våra kunder prova era produkter som ett gratis
varuprov vid deras beställning. Det finns olika möjligheter att rikta varuproverna samt att få statistik på de som klickat hem dem. För mer info
kontakta anette.jensen.svenskcater.se.
ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄMNAR INNEHÅLL:
Annonsens storlek är 1495x255 px och ska
levereras i gif, jpg, eller png. Ingen maxvikt krävs.

SKICKA DITT MATERIAL TILL:
anette.jensen@svenskcater.se

CaterShare
Vi vill tillsammans med våra leverantörer inspirera och få våra kunder att tänka nytt och kreativt
när det kommer till foodservice. Vi har därför, på
vår nya hemsida, skapat en gemensam plattform,
där vi erbjuder våra leverantörer att samla all
form av marknadsföringsmaterial såsom recept,
sortimentsfoldrar, inspirationsmagasin osv. Det är
helt kostnadsfritt att vara med och ert material är
tillgängligt för alla dygnet runt. Ett perfekt sätt att
synas och inspirera!

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LÄMNAR INNEHÅLL:

Materialet som ni skickar till oss, ska vara i
pdf-format och de ska vara enkelsidiga för att
kunna visas på rätt sätt. Materialet får inte heller
innehålla priser då Catershare är ren inspiration
och priserna kan variera. Vår logga, Svensk Cater,
får inte heller visas då det är en gemensam data
bas för hela vår verksamhet.
SKICKA DITT MATERIAL TILL:

anette.jensen@svenskcater.se

