Tema digitalt

Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här.

Hemsida | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera

Exponering online
för golfbevattning

Digital presentation
för nya kontakter

Nyheter & content
för kundwebbar

Pågående sökannonsering
genom Google Ads är
kompletterad med exponering
på YouTube och Facebook
2022. Annonseringen online
ger utmärkt tillskott av trafik till
hemsidan. För Östorps
Bevattning kommer därtill
effekter i form av ökad
kännedom om varumärket.

Ett uppdrag är en digital
presentation av ett helt nytt
sortiment portionsformar för
färdigmat. Presentationen är
framtagen till en småländsk
aktör för användning som
säljstöd. Flexibel att använda
vid personliga kontakter,
events och mejlade utskick.

För flera av våra kunder bistår
vi med innehåll på deras
webbplats. Exempelvis texter
och bilder till nyheter,
presentation av produkter och
olika typer av funktioner.
Senast en interaktiv funktion
för modellval till Binge
Container.

Sökmarknadsföring
för ditt varumärke

Uppgradera till
GA4 trafikmätning

Dags att förnya din
webbplats?

Sökmarknadsföring hanterar
byrån för ett antal varumärken.
Behöver du hjälp också?
Tydligt mål hjälper dig att
uppnå önskat resultat.
Exempelvis köp i e-butik,
skaffa leads, trafik till
hemsidan, varumärkeskännedom eller lokal kampanj.

Google Analytics 4 är nästa
generation av mätningslösning
för webbtrafik och ersätter
Universal Analytics som fasas
ut. För dig som inte redan
använder GA4 är ett tips att
uppgradera nu! Om du
behöver hjälp med
uppgradering, hör av dig.

Vi bygger webbplatser för att
fungera som effektivt säljstöd i
olika typer av verksamheter.
Umbraco och Wix är exempel
på flexibla plattformar som vi
förordar beroende på behov.
Du får hjälp hela vägen –
design, navigation, content,
SEO – för lättanvänd lösning.

mco.se/sökmarknadsföring

google.com/analytics

mco.se/webbdesign

mco.se/ostorpsbevattning
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