
större del av kakan!

Med tjugo års erfarenhet 
(varav åtta som egen företagare) 

så kan jag garantera stor lyhördhet, 
gedigen kompetens och leveranser av 

hög kvalitet, till vettiga priser. 

Hör av dig så utvecklar vi 
dina affärer tillsammans! 

VD, Fredrik Persson

Våra Fem Bästa
Erbjudanden Till

Skaraborgs 10 000
Företag!

1. Mobil Hemsida
Användandet av smarta mobiltelefoner har nu sla-
git igenom i Sverige och 51% av svenskarna har
idag en smart mobiltelefon. 32% av dem använder
sin mobiltelefon minst en gång i veckan för att söka
efter lokal information och 47% av dessa uppger att
de därefter har besökt webbplatsen för ett företag*. 
Har ni gjort det lätt för era presumtiva kunder att
ta kontakt med er genom att ha en mobil version
av er hemsida som är anpassad för den lilla skär-
men och med en "klicka-för-att-ringa-knapp"? Om
inte så låt oss bygga er mobila hemsida. Vi bjuder
på driften hela första året och vårt redan låga pris
blir därmed ännu lägre.
*Källa: http://www.thinkwithgoogle.com/mobileplanet
Ert Pris: 3 995 kr ex. moms
Erbjudandets värde: 1 495 kr ex. moms
Gör så här: Ring 0736-54 03 88 eller sms:a SKB1 
(från företagstelefonen) alternativt skicka e-post till
"fredrik@biscuit.se" med SKB1 i ämnesraden.

2. Videomarknadsföring
När ni beställer en företagsfilm så bjuder vi på ett
publiceringsavtal i tolv månader. Det innebär att vi
skapar en YouTube-Kanal åt er på nätet där vi
publicerar filmen samt sökmotoroptimerar den. Vi
publicerar även filmen på Vimeo, DailyMotion och
VideoJug som är andra video-innehålls-nätverk
med många användare. Vi gör även en DVD skiva
med ett menysystem åt er (för mässor eller liknan-
de). Och givetvis installerar vi filmen på er hemsi-
da om ni vill det. 
Under året följer vi sedan upp hur "er digitala till-
gång" tas emot av användarna på nätet. En gång i
kvartalet får ni en rapport med besöksstatistik från
de olika kanalerna och tips om hur ni kan dra nytta
av den information som framkommer.
Ert Pris: Från 11 995 kr ex. moms
Erbjudandets värde: 3 995 kr ex. moms
Gör så här: Ring 0736-54 03 88 eller sms:a SKB2
(från företagstelefonen) alternativt skicka e-post till
"fredrik@biscuit.se" med SKB2 i ämnesraden.

3. Annonsering på Google
Vi hjälper er att sätta upp ett så kallat Google
Adwords-Konto som ni kontrollerar till 100%. Vi
kan dessutom bjuda på 750 kr i så kallad klickbud-
get för annonsering på Google. Vill ni så kan ni
därefter anlita oss för att administrera era
Adwords-kampanjer. Men ni kan också välja att
sköta annonseringen själva! Kontot är ert och det
finns absolut inga krav på motprestationer knutna
till erbjudandet.
Ert Pris: 0 kr
Erbjudandets värde: 1 495 kr ex. moms
Gör så här: Ring 0736-54 03 88 eller sms:a SKB3 
(från företagstelefonen) alternativt skicka e-post till
"fredrik@biscuit.se" med SKB3 i ämnesraden.

4. Medierådgivning & V75
Vi har ett stående erbjudande om att "prova på till-
varon som VIP Mediekund utan köptvång, i 30
dagar". Idag erbjuder vi dig som läsare av SKB:s
bilaga "Jobb & Företagande" dessutom en andel i
ett V75 system under samma period (fyra lörda-
gar). Du kan alltså prova på en tillvaro som VIP
Mediekund hos oss i hela 30 dagar utan något som
helst köptvång samtidigt som du har chansen att
bli miljonär. Fredrik Persson som gör systemen har
vunnit 307 000 kronor som mest på V75. Så vem
vet ni kanske får mer att tala om under de fyra
veckorna än ditt företags marknadsföring och
medieinvesteringar? 
VIP Mediekunder hos Biscuit AB har tillgång till
en VIP Mediekoordinator som hjälper till med
upphandling, planering och administration av
företagets medieinvesteringar och marknadsföring.
Målet med arbetet är frigjord tid, minskade kostna-
der, bättre resultat, mer överblick, bättre framför-
hållning och större kontroll.
Ert Pris: 0 kr
Erbjudandets värde: Från 995 kr ex. moms + 200 kr i
andelar (4 x 50 kr)
Gör så här: Ring 0736-54 03 88 eller sms:a SKB4 
(från företagstelefonen) alternativt skicka e-post till
"fredrik@biscuit.se" med SKB4 i ämnesraden.

5. Besök & Kaka
Fredrik "kakan" Persson kommer på besök med
sina egenhändigt gjorda (och färgglada) kakor i
presentkartong. Ta chansen att fråga honom om
sådana saker som sökmotormarknadsföring, sök-
motoroptimering, marknadsföring i sociala medi-
er, innehållsmarknadsföring, mobila applikationer,
mobil hemsida, medierådgivning, videomarknads-
föring osv.
Ert Pris: 0 kr
Erbjudandets värde: Obetalbart
Gör så här: Ring 0736-54 03 88 eller sms:a SKB5 
(från företagstelefonen) alternativt skicka e-post till
"fredrik@biscuit.se" med SKB5 i ämnesraden.
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