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– ”Snabbt, effektivt och träffsäkert”
Så sammanfattade en mötesbokare varför hon använder Informus. Hon hade tröttnat på trubbiga
sökmotorer och nätkatalogernas långa listor med företagsnamn, när hon upptäckte Informus.
Inom några minuter hade hon hittat precis rätt ställe för sitt möte. Lyckan var total!

Varje år har hon sällskap av 100.000 andra som söker konferenser, fester, event eller logi hos
Informus. Det blir bokningar för många miljoner som utan omvägar når dig som leverantör.

Nu erbjuder vi dig att ta del av dessa affärer!

Pris

Att ansluta sig till Informus är enkelt. Boka annonsplats för en viss period, lägg in dina upp-
gifter och se resultatet i statistiken. Inget krångel, inga provisioner, inga uppsägningstider.

För att vara med i Informus söktjänst med fullständig information, betalar du efter kapacitet
och var du finns. Ditt pris (exkl moms) ser du i tabellen nedan.

Typ av anläggning och kapacitet Sthlm/Gbg
*

Övriga

Lokaluthyrning utan konferensservice e dyl
Logi utan hotellstandard

3 100 2 100

Dagkonferens för upp till 500 personer
Anläggningar med upp till 20 bäddar
Renodlade aktivitetsarrangörer

5 100 4 100

Dagkonferens för över 500 personer
Anläggningar med 21-150 bäddar

6 100 5 100

Anläggningar med över 150 bäddar 7 100 6 100

Extra uppmärksamhet

Du kan också välja till något av följande för att få mer uppmärksamhet:

Informus tipsar Annonsera med ett erbjudande i vårt nyhetsbrev till bokare.

Veckans film Visa din film på Informus startsida under en vecka.

Heta tips Annonsplats på Informus startsida under en månad.

I samband med ett nytt avtal kan du boka dem för 1.000 kr/st och få extra skjuts på den
fortsatta annonseringen hos Informus (ordinarie pris är 2.000 kr).
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På gång hos Informus under 2011

Informus söktjänst är under ständig utveckling och under året planeras tre viktiga förändringar
som påverkar både bokarna och dig som anläggning:

 Startsida och sättet att söka kommer att få en ny design. Nya sätt att presentera och arbeta
med sökresultatet gör det också lättare för bokarna. Kopplingar till externa tjänster, samt
mer fokus på paketeringar är några av de viktigaste förändringarna.

 Som anläggning kommer du att uppskatta den nya sidan för uppdatering av uppgifter som
har funktioner för automatiska påminnelser när det är dags att se över priser, paket mm.

 Statistiken är viktig för Informus. Därför lanserar vi onlinestatistik där du kan följa den
egna exponeringen och se hur paket och kampanjer tas emot av bokarna.

De nya funktionerna kommer att införas etappvis och beräknas vara genomförda under andra
halvåret 2011.

Välkommen till Informus!

Mikael Bengtson
Informus

Visste du att …

… Informus har 100.000 unika besökare om året.

… 70% av dem är företag, kommuner, landsting, organisationer mm. Resten är privatpersoner.

… lokaler för konferens och möten är allra mest efterfrågat och står för hälften av sökningarna.

… en fjärdedel av sökningarna avser logi och resten är fest, event, bröllop, julbord, kick-off mm.

… kunderna alltid bokar direkt hos dig när de använder Informus.

… du aldrig betalar provisioner eller andra avgifter för bokningen till oss.

… du får statistik som visar hur många som har sökt och hittat just ditt ställe.

… det är Informus som instiftat Årets Ametist som delas ut till branschens bästa hemsida.

… vi arrangerar Informus Sälj- och Marknadsdag för branschen varje år.


