
Mr. Toucans julekalender 2022

Julen er lige rundt om hjørnet, og vi kan nu endelig afsløre, at alle vores kunder
får mulighed for at glæde deres nye og eksisterende kunder med en digital
julekalender. 

Julekalenderen er en sjov og effektiv måde, at markedsføre sin virksomhed på.
Gennem konkurrencer, quizzer og spørgsmål vil deltagerne lære din virksomhed
og produkter bedre at kende.

En julekalender vil bl.a. give: 

Se eksempel på julekalenderen nedenfor: 

Vi opsætter en kalender på din hjemmeside, og sender hver dag en mail til 

deltagerne med et link til dagens låge. Bag lågen modtager de informationer, 

som du har bestemt og måske et link til endnu flere oplysninger. Dine nye 

og eksisterende kunder vil have mulighed for at besøge din julekalender 24 

gange i december.

Dørene ændrer position, hver gang man åbner julekalenderen. Rækkefølgen 

på lågerne bliver derved aldrig ens.

For at inspirere brugerne til at besøge julekalenderen hver dag, låses lågerne, 

således, at man kun kan åbne låge 6 d. 6. december og så fremdeles.

Når man åbner en låge , vil man blive mødt af snevejr. Prøv selv at se på vores 

test julekalender her

FÅ BESØG AF DINE KUNDER HVER DAG I DECEMBER

Mere kvalitetstrafik på hjemmesiden, som øger SEO-værdien

Mulighed for at føre kontinuerlig kommunikation 

Kommunikation til nye og tilbagevendende kunder

Øget brandværdi og kendskab

Hvordan foregår det? 

Oplev vores test-julekalender her

https://mrtoucans.dk/julekalender/
https://mrtoucans.dk/julekalender/
https://mrtoucans.dk/julekalender/


Listepris: 9.995,00 kr. (Tekst, billeder og eventuelle gaver leveres af dig).
Efterfølgende år 4.995,00 kr.
Ny tekst til lågerne kan ændres hvert år
Opdatering af Plugin

Speciel tilbud, Early Bird: 4.995,00 kr. 

 Priser

        (Mulighed for forslag og indflydelse af første udvikling af julekalender). 
         Tilmelding til Early Bird er senest d. 15/11-22.

 Hvad indeholder en julekalender?

Ring på 71 99 80 08 eller send en mail til info@mrtoucans.dk, hvis du vil høre mere.

Implementering af julekalender på kundens. hjemmeside

Egen webadresse (f.eks. mrtoucans.dk/julekalender).

Julekalenderen bliver stylet som den øvrige hjemmeside med 24 låger.

Du bestemmer teksten på de 24 låger (vi sender eksempler).

Link til anden underside kan indgå i teksten.

Link kan også være til gevinster, produkter, personale, tilbud etc.

Du har mulighed for at stille et spørgsmål i en eller flere af lågerne. Man

kan indstille svarforsøg til én gang eller til uendelig antal forsøg.

I quizzen har man også mulighed for at vise det rigtige svar, når den

besøgende har afgivet sit svar. Det kan ske efter, at man har afgivet sit svar,

eller når man har svaret forkert eller rigtigt.

Vi leverer flere former for data, når du har julekalender hos os. F.eks. kan

du se hvem, der har besøgt kalenderen og hvor mange gange mm.

Datarapport (antal besøg, hvem har besøgt kalenderen og antal åbnede

låger mm.).

Du sender en liste med de kunder, som skal have mulighed for at melde sig

til julekalenderen 2022.

Du sender evt. billeder til lågerne, hvis du vil have et personligt udtryk.

Teksten bag lågerne bestemmes af dig. Man kan skrive spørgsmål, lave en

quiz, tilbud på produkter/ydelser, føre den besøgende videretil en anden

underside via et link osv. Der er kun mulighed for tekstredigering i lågerne.

  Hvad kræver det af dig?


