
Robert Half väljer Online Groups dotterbolag Just Search som ny
leverantör utav onlinemarknadsföring
Just Search Frankrike kommer att hjälpa Robert Half med att förbättra deras branding, onlinemarknadsföring och att driva trafik till deras
hemsidor, vilket de har gjort med stor framgång till många stora kunder.

Isabelle Robet - Marketing och PR Manager Robert Half Frankrike:
"Vi har valt Just Search som våra leverantör av SEO och SEM främst på grund av deras tekniska kunskap och tillgänglighet vilket vi letar efter i
en leverantör precis som i vårt eget bolag.
Just Search har varit väldigt aktiva och innovativa i hela förhandlingen mot alla våra frågor och förfrågningar."

Avril Sabatier - Manager Just Search Frankrike:
"Alla i teamet är väldigt motiverade och stolta att starta upp detta viktiga projekt med Robert Half.
Detta upplyser också det faktum att Just Search Frankrike har nått en hög kompetensnivå inom onlinemarknadsföring samt att vårat brand
växer på den franska marknaden.
Robert Half har valt oss tack vare vår starka förmåga att leverera och följa upp mot kund varje dag."

Med en global omsättning på 4,11 miljarder dollar under 2012 och 11 000 anställda i över 400 olika kontor runt om i hela världen, är Robert
Half världsledande inom kvalificerad personaluthyrning utav ekonomipersonal, redovisning och juridiska rekrytering.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Urban Johansson, VD och koncernchef för Online Group AB 
070-416 95 00
urban.johansson@onlinegroup.com

Detta är Online Group

Online Group är en internationell leverantör av innovativa tjänster inom Onlinemarknadsföring och hosting. Online Group har ett komplett
utbud av tjänster: sökmotoroptimering, sökordsannonsering, sociala medier, webbpublicering, medieplanering, affiliatemarknadsföring,
webbhotell, domännamn och webbanalys. Online Groupkoncernen har omkring 165 anställda i Sverige, Storbritannien, Frankrike, Irland,
Italien, Tyskland och USA. Moderbolaget Oniva Online Group Europe AB är noterat på NASDAQ OMX First North med Remium som certified
adviser. För mer information besök gärna http://www.onlinegroup.com


