Digital
marknadsföring
för medlemsorganisationer
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Hej!
Behöver ni hjälp med er digitala marknadsföring?
Vi vet att många organisationer undrar hur de
ska kunna synas, få spridning på sitt budskap och
värva fler medlemmar, samtidigt som de ekonomiska
och personella resurserna är begränsade.
Med lång erfarenhet av att jobba med
marknadsföring och medlemsrekrytering
i ideella organisationer förstår vi på Digeffect
de utmaningar - men också stora möjligheter som medlemsstyrda organisationer har.
Med digital marknadsföring kan er organisation
öka möjligheterna att synas, påverka och få fler
medlemmar, till en kostnad som ni har råd med.
Digeffect kan ge er det extra stödet ni behöver,
antingen i form av olika typer av punktinsatser,
eller genom ett samarbete över längre tid.
Låt oss träffas och diskutera möjligheterna.
Vänligen,

Tomas Bergqvist
VD och grundare av Digeffect
PS. Givetvis har vi kollektivavtal. DS

Google AdGrants
AdGrants är Googles förmånsprogram för ideella
organisationer och ger upp till 10 000 US-dollar
per månad i sökannonsering med Google.
Med AdGrants ökar ni synligheten och får fler
besökare till er webbplats vilket ger fler medlemmar,
ökade intäkter och bättre genomslag i opinionen.
Digeffect är experter på att nyttja potentialen
med AdGrants och kan göra er ansökan, skapa
annonskonto med annonser, samt successivt
optimera kampanjerna för bästa effekt.
Fördelen med att låta Digeffect göra även det
löpande arbetet är att det ökar möjligheten att
använda en större andel av det erbjudna annonsutrymmet, samt uppfylla de ökade krav som Google
ställer på organisationer för att behålla förmånen.

Skräddarsytt stöd för
medlemsorganisationer
Content marketing levandegör medlemskapets värde
Vi hjälper er att ta fram eget innehåll för webb och
sociala kanaler. Med foto, video och engagerande
copy kommer era medlemsförmåner, service och
erbjudanden i en ny dager - i de sociala medierna
och på er webbplats. Låt era experter, förtroendevalda och medlemmar tala ut och göra sig hörda.
Annonsera digitalt - med effekt och till låg kostnad
Vi tar fram annonser och sköter er digitala
annonsering. I de sociala kanalerna eller på webben.
Möt befintliga och blivande medlemmar där de
själva befinner sig - och på deras villkor.
Strategiskt stöd, utbildning och workshops
Digeffect kan hjälpa er med allt ifrån att skapa en
lämplig digital strategi till konsulttjänster, interna
utbildningsinsatser, workshops med mera.
Vi vill gärna vara det extra stödet och bollplanket
till era befintliga medarbetare inom kommunikation
och marknad.

Det här är Digeffect
Digeffect är en digital marknadsföringsbyrå i
Stockholm med speciellt fokus på medlemsorganisationer.
Med bred kompetens och egen utrustning kan
vi erbjuda marknadsföringslösningar som
traditionellt kräver insatser från kostsamma
kommunikations- och produktionsbyråer.
Till exempel kan ni få hjälp med foto, video,
annonsering, grafiskt arbete, sociala-medierhantering, medlemsrekrytering och kampanjer
- utan onödiga mellanled. Detta gör att ni som
organisation spar både tid och pengar, samtidigt
som ni ligger i framkant när det gäller digital
kommunikation.

Vad säger kunderna?
”Med Digeffect har vi snabbt kunnat utveckla vår digitala
strategi och arbete med de sociala medierna. Vi syns nu
bättre och kommer ut bredare med allt bra vi gör.”
Maria Bergström, VD, Sveriges Skolledarförbund
”Digeffect har verkligen varit en tillgång i våra projekt!
Proffsigt, snabbt och med förståelse för vårt uppdrag.”
Viola Zabeti, projektledare, Unionen Stockholm
”Digeffect förstår vår verksamhet och har därmed både
ett försprång och bidrar med strategiska synpunkter
under arbetets gång. På så vis blir det väldigt lättjobbat.”
Mikael Feldbaum, chefredaktör, Arbetsvärlden

Ta kontakt idag
Vill ni prata om ert behov av att synas, få fler
medlemmar, möjliga kampanjer, råd om ert
nästa steg eller bara komma förbi och dricka
Stockholms bästa kontorskaffe?
Kontakta oss för ett möte:
Ring 070-604 52 66 eller besök digeffect.se
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