
Riksbyggen firar 10 års jubileum som kund hos Getupdated
Getupdateds medieplanering, som är en del av Online Group, har sedan 2003 arbetat med Riksbyggen. Tidigare i år meddelades
att Riksbyggen valt att förlänga sitt SEO avtal med Getupdated för en kommande 3 års period och i år firar de även 10 år som
kund hos Getupdateds produkt medieplanering och har valt att förlänga även det avtalet.

"Getupdated är ett mycket bra stöd i planering och genomförande av vår webbnärvaro. De har både kompetens och insikter som
gör oss bättre än vad vi skulle vara utan samarbetet med dem" säger Helena Elfwing, marknadsansvarig på Riksbyggen.

Tack vare medieplaneringen kan Riksbyggen fokusera på de mer övergripande frågorna som ligger närmare deras kärnaffär i
stället och lägga tid på det dagliga operativa arbetet med medverkan i digitala kanaler. De behöver inte heller ha någon kontakt
med försäljare av den här typen av tjänster, vilken är tidsbesparande och även troligen kostnadsbesparande.

”Våra medieplanerare ger sina kunder en full-service tjänst gällande de medieinvesteringar som kunden ska göra online. Många
av våra kunder som förnyar sina medieplaneringsavtal brukar berätta för mig om hur glada de är över hur mycket tid och pengar vi
besparat dem. Många är ovetandes om att när man anlitar oss så får man en medieplanerare dedikerad till sitt företag, fast för en
bråkdel av vad det hade kostat att ha denna anställd internt.” säger Sara Sigge, produktchef för Medieplaneringen på Getupdated
och fortsätter ”Utöver att rekommendera vilka sökmedier kunden ska placera sin marknadsbudget i för kommande år så tar våra
medieplanerare även fram statistik, sköter korrektur, orderbekräftelser, uppdateringar, fakturakontroll och reklamationer gällande
medieköpen åt kunden. Vi tar helt enkelt fram en marknadsplan gällande Onlineinvesteringarna åt kunden.” 

För mer information, kontakta:
Sara Sigge, Produktchef för Medieplanering, Getupdated
46 (0)73 204 35 73
sara.sigge@getupdated.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


