
Just Search France, en del av Online Group, inleder samarbete
med franska RFF
Just Search France har i en offentlig upphandling vunnit uppdraget till att bli ny leverantör av onlinemarknadsföring till det
statligt ägda RFF:s (Réseau Ferré de France) – franska banverket, www.rff.fr.

RFF äger och underhåller hela det franska järnvägsnätet (sammanlagt 35 000 km) medan bolaget SNCF trafikerar järnvägen. RFF hade en
omsättning på 5,6 miljarder Euro under 2012 och ca 1500 anställda.

RFF:s ansvar är att bygga, underhålla, utveckla och sköta driften av järnvägens trafikplanering och tidtabeller i Frankrike. Det innebär att
RFF:s ansvar för det franska järnvägsnätet är av största vikt vad avser säkerhet samt utvecklingen av passagerar- och godstrafiken.

RFF avser att göra om designen för hela sin hemsida med syftet att få ett mer relevant innehåll samt förbättra sin placering i onlinekanalerna.
RFF:s mål är att bli mer lättillgängliga och synliga på rätt plats, i rätt tid och med ett korrekt och relevant innehåll som uppfyller målgruppens
(allmänheten, leverantörer och lokala representanter) behov.

Just Search France kommer ansvara för att ta fram och implementera en SEO- och PPC strategi som går i linje med RFF:s
kommunikationsstrategi:

–        Rådgivare inom SEO som säkerställer att den nya hemsidan uppfyller SEO praxis (i form av webbutveckling, redaktionellt innehåll och
semantik)

–        Regelbundna analyser och rekommendationer för att generera trafik, förbättra placeringar och synlighet

–        Kontinuerligt arbete med SEO för hemsidan

–        Kontinuerlig Administration och uppföljning av PPC-kampanjer

”Med hänvisning till de Europeiska statliga upphandlingarna är vi väldigt glada over att ha valt Just Search France till vår samarbetspartner
inom SEO och PPC. Beslutet föll på Just Search France efter de kunskaper som de besitter inom onlinemarknadsföring. Den detaljerade
projektbeskrivningen och tidschemat som togs fram av Just Search France passade utmärkt för våra förväntningar och mål. Deras förslag som
presenterades för vårt projekt gjorde oss väldigt nöjda” - M. Schwab, RFF MultiMedia Communication Manager.

“Hela vårt Just Search team är väldigt stolta över att vara ny samarbetspartner till det här stora projektet med RFF. Just Search France
kompetens inom onlinemarknadsföring har blivit väldigt uppmärksammat på den franska marknaden. Vi har strukturen och expertisen för att
kunna leverera till större företag och organisationer. Vi ger alltid våra kunder den bästa möjliga support och sätter våra kunders behov först.” -
A. Sabatier, Manager Just Search France

För mer information:

Avril Sabatier
Country Manager France
Mobile: + 46 (0)732 01 47 75
E-mail: avril.sabatier@justsearch.fr

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


