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Nyhedsbrev nr. 9 fra Hovmark Reklamebureau

Krisen kradser...
Det er næsten blevet en standardsætning når man
mødes - kan I mærke krisen...?
Nu tror jeg ikke på, at der er mange, som ikke er påvirket af krisen,
enten i positiv eller negativ retning, men påvirket det er man.
Og der er vist ingen tvivl om at vi har haft et opskruet forbrug
på mange områder, men det er et faktum at størstedelen af
os stadig har samme købekraft som tidligere - så hvorfor er vi
holdt op med at købe?
En del af forklaringen ligger selvfølgelig i huspriserne og
det faktum, at banker og kreditforeninger har smidt penge
efter mere eller mindre umulige projekter.
Arbejdsløsheden er steget og det påvirker selvfølgelig
mange familier og deres rådighedsbeløb.
-Men kigger vi på størsteparten af forbrugerne, dig
og mig - ja så er der ikke sket de store ændringer. Vi
har det samme rådighedsbeløb som tidligere og de
samme udgifter.

GEN
SID
IG

En stor del af krisen er ren psykologi. Vi snakker
den i gang og holder den gående...”Nu skal vi
også passe på”, “Vi ved jo ikke hvordan i morgen
ser ud”, “Har vi nu også brug for...”.
Men det er jo sætninger som altid har været der.
Vi har altid skulle passe på... og ingen af os ved
hvordan i morgen ser ud (og da slet ikke banker)
og vi har vel altid vurderet, hvad vi har brug for.
Så hvis vi skal ud af krisen, skal vi nok også snakke os ud af den - så det
vil jeg gerne opfordrer til...
“Ja vi skal passe på, men vi skal jo ikke være bange”, “Nej vi ved ikke
hvordan i morgen ser ud, men mon ikke det bliver en dejlig dag”, “Nej,
den ting har jeg sikkert ikke brug for, men den er nu dejlig at have”.
Jeg tror langt hen ad vejen, at hvis vi giver hinanden en gang gensidig
førstehjælp i form af lidt positivitet og en hjælpende hånd, kan vi
finde vores plads i tiden.
Jeg hørte fra en af mine kunder, at de i stedet for at give rabatter
og prisnedsættelser gav en større kredit til de kunder, der virkelig
havde brug for det... det er da hvad jeg kalder rigtige førstehjælp.
Så i stedet for at sætte alting på tilbud og faldbyde hinanden, var
det måske bedre at vi betalte for varen, så butikken eller vores
samarbejdspartner også er her i morgen.

Læs også om:
Hovmark MediaPortal · Case stories · Internet svindel
og klagemuligheder · Internet statistik · Hovmark FTP
Nye direkte telefon numre

Hovmark MediaPortal
Rationaliser og optimer din
virksomheds markedsføring og
få mere ud af dit budget med
en MediaPortal
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• Styrk din virksomhed ved at fastholde
design- og brand guidelines.
• Spar 20-50% på jeres produktion/intern/
ekstern tid.

Uden en MediaPortal
Lokale arkiver, forskellige udgaver og versioner.

• Alle skal nemt kunne finde og bruge
layouts, tekster, billeder og grafik.
• Spar tid på filhåndtering og giv dine
samarbejdspartner et log-in.
• Strukturer, opbevar og organiser virksomhedens billeder, tekster, logoer, layouts, pdf´er, film, lyd, Power Point etc.

Overleveringer, konverteringer og kopieringer.
Ingen kontrol og styring.

Med en MediaPortal
Én fil ét sted i én “masterudgave”
Ingen manuelle overleveringer eller kopieringer.
Fuld kontrol og styring af versioner.
Altid øjeblikkelig adgang via Web.

• Publicer selv dine PDF brochurer, løsblade, annoncer osv.
• Håndter dine versioneringer og
sprogskift online.
• Vedligehold jeres data ét sted (internet,
ekstranet, trykte materialer m.m).

Tilgængelighed, overblik og kontrol

Alle relevante personer i virksomheden internt og
eksternt har med Internetforbindelse og et log-in altid
øjeblikkelig adgang til de udgaver og versioner, som
marketingafdelingen har besluttet må benyttes.

Designprofil

Styr nemt virksomhedens designprofil. Udover
en central kontrol med hvilke billeder, tekster,
grafik, layout, præsentationer, film etc.
der benyttes i organisationen, er der
også mulighed for, at styre den
tekniske kvalitet.

Effektivitet og sikkerhed

Alle i organisationen arbejder altid med samme udgangspunkt i samme udgave og version af billeder,
tekster, grafik, logos, layout, præsentationer, film etc.
Alle henter nemt selv de elementer, tekster og informationer de har brug for, til netop deres arbejdsfunktion og arbejdsopgave.

En samarbejdsplatform

Hovmark MediaPortal indeholder en række
styringsværktøjer, der optimerer og letter
samarbejdet om de igangværende opgaver i
marketingafdelingen.

Nem vedligeholdelse af
“tung” data

Det er nemt at varetage den løbende vedligeholdelse og administration af jeres data, da alt ligger
online og et sted.
Kontakt os for en yderligere dialog
eller demo på danny@hovmark.com
eller 66 13 60 28.

Cases
Vi har hen over sommerferien
lavet 5 forskellige case stories som
er løsninger der fungerer med
succes i hverdagen. Vi håber de
kan være med til at give lidt inspiration til din hverdag.

Case-story

Ydelser og holdninger...
Hvordan synliggør vi jobcentrenes ydelser over for de mange mennesker,
der er tilknyttet og kommer i Jobcentrene? Med personlige og positive
budskaber – og fokus på ressourcer og muligheder.
Opgaven

Jobcenterne udtaler...:

Vi har igennem et par spændende kampagner lært Jobcenter Assens
at kende. Det blev indgangen til et større projekt på tværs af en
række jobcentre i Region Syddanmark (Assens, Nyborg, Svendborg,
Sønderborg, Fredericia, Middelfart og Varde).
Målet med en informationskampagne var at synliggøre en række af
jobcentrenes konkrete ydelser og tilbud over for de mennesker, der
er tilknyttet centrene. Samtidig skulle den sende nogle positive signaler omkring samarbejde/dialog mellem brugere og jobcentre.
Der var med andre ord brug for klare budskaber, hvorfor vi valgte
en markant stil med sit helt eget udtryk. Baseret på korte statement
og stærke personbilleder. Korte og præcise tekster om de konkrete
muligheder, så de kunne aflæses på få sekunder.

Kan downloades på:
www.hovmark.com

Hvordan får jobcentrene kommunikeret deres positive budskaber ud
til omverdenen, når det mest af alt er de negative historier, der bliver
fokuseret på i medierne? Det var baggrunden for, at vi begyndte at
tænke i alternative muligheder for at ændre på det gængse billede.
Et af initiativerne var beslutningen om at få fremstillet nogle plakater, der på en enkel og samtidig kreativ måde sender signalet om, at
jobcentret er andet end bare tung lovgivning og regler – det er også
en masse muligheder!
Hovmark Reklamebureau fik opgaven, da de forstod formålet og det
budskab, vi gerne ville signalere.
Som en ekstra udfordring for fotografen blev billederne til plakaterne fotograferet på lokale virksomheder med de medarbejdere,
der havde mulighed for at deltage. Så det foregik midt i den daglige
produktion i alt fra en mørk garage, en bagerbutik og til en kæmpe
produktionshal med forårsruller trillende på transportbåndet i baggrunden.

Løsningen

Eller rekvireres som print på:
post@hovmark.com eller ved at ringe til os.

Vi har skabt et stærkt signal ved at holde billederne i sort/hvid og
ved at bruge orange i citationstegnene, så vi får sat fokus på henholdsvis personernes udtryk og teksternes budskab.
Billederne er samtidig fotograferet ”on location” og i lokalområderne, fordi det giver dem en langt større troværdighed, der i
sidste ende styrker både budskab og effekt. Der er udarbejdet
plakater i forskellige størrelser, postkort til mødeindkaldelse og
Power Point-shows.

På trods af udfordringerne – eller måske snarere netop på grund
af dem – er resultatet blevet rigtig, rigtig flot! Billederne er meget
stærke og virkelighedstro i deres enkle set up, og balancen mellem
fokus på teksternes budskab og billederne er fin!

Resultatet

Samarbejdet har fungeret perfekt – der har været stor kreativitet,
professionalitet og hurtig respons hele vejen igennem. Vi er meget
tilfredse med resultatet!

Efter lanceringen af kampagnen har resultatet været markant
synlighed i hele regionen. Der er samtidig skabt en stor og positiv
interesse hos den brede målgruppe.
Én af tilbagemeldingerne er, at budskaberne er til at forstå og at de
er stærke nok til at leve længe.
Projektet er blevet godt modtaget i alle projektets jobcentre.

Hanne Heebøll Hansen
Projektmedarbejder

Case-story

Steen sælger mange sten...
Hvordan skaber man synlighed og mersalg af H.J.Hansens store udvalg af granitprodukter i lokalområdet
og hos privatforbrugeren?
For eksempel ved at introducere en central og troværdig figur i kommunikationen.

Case story fra

Opgaven

H.J.Hansen udtaler...:

Vi har arbejdet med H.J.Hansen Råstoffer i en årrække på Business to Business-markedet. Ved denne, nye opgave skulle afdelingen H.J.Hansen Granit
gøres synlig i lokalområdet, hvorved der kunne skabes et mersalg af granitprodukter til privatforbrugeren.

Vores eksisterende samarbejde
fungerede i forvejen rigtig
godt. Hovmark var hurtig til af
finde den stil og kommunikationsform, der passer til os og
vores kunder. En form, der har
vist sig at holde.
Ved at bruge vores ”granitmand”
Steen har vi fået et frisk, glad,
åbent og venligt udtryk, der passer på vores forretningsånd.
Vores branche er normalt kendt for
at være meget konservativt så vi
har hele tiden haft ekstra fokus på
det rigtige budskab over for privatforbrugerne. Det er lykkes sammen
med Hovmark Reklamebureau”

Løsningen
Vi valgte at skabe en synlig figur i form af vores ”granitmand” Steen, der
skulle fungere som omdrejningspunkt i alle materialer. Figuren giver den
personlige dialog, der skaber tillid og troen på faglig viden og kompetence.
Steen er en gennemgående figur, der kæder alle materialer og medier sammen.

H.J.Hansen med
en personlig

For at styrke kendskabet til H.J.Hansen Granit og kundens store produktudvalg er der valgt et bredt, lokalt medievalg. Der indgår således fagblads-,
uge- og dagbladsannoncer, internetannoncer, radiospots og facadebanner
i medieplanen. Herudover er der forskellige tiltag på selve pladsen – for
eksempel infoskilte ved de enkelte produkter, ”rock box” til prøver og
meget synlige facadebannere med udskiftelige budskaber.

profil.

Hans Henning Haldbo
Direktør

Resultatet
Resultaterne er tydelige og målbare – for eksempel direkte på omsætningen
og ganske synligt hver dag på pladsen, hvor antallet af besøgende nærmest
er steget eksplosivt. Ikke mindst når H.J.Hansen Granit har lørdagsåbent.
Spørger vi i målgruppen, bliver H.J.Hansen nu nævnt, når der spørges til
”steder at handle granit”.

BIGBAG
DIREKTE TIL
HOVEDDØREN

TRAILER LØRDAG

”H.J.Hansen Granit har åbent lørdag den 4. april fra

ALT i GRANIT

”Her er mine sten ”bider” for APRIL måned
– så kig forbi, og se vores store sortiment”

til haven – kig forbi, og se vores store sortiment

DIREKTE FRA LAGER I ODENSE

KANTSTEN
Portogisisk lys
pr. lbm. varenr. 880657

EX. MOMS

195,-

APRIL STEN “BIDER”

EX. MOMS

1.196,-

*pr. trailer - max 350 kg.

Med venlig hilsen - Steen

APRIL STEN “BIDER”

MOSAIKSTEN
mørk str. 4/6
pr. ton varenr. 880xxx

www.hjhansenraastoffer.dk
Havnegade 106 · 5100 Odense C · Få et tilbud på Tlf: 63 10 91 68 eller raastoffer@hjhansen.dk

APRIL STEN “BIDER”
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pr. lbm. varenr. 880xxx

eller info@hjhansen.dk
EX. MOMS

et kæmpe udvalg i granit produkter. Vi har også grus, muld,

695,-
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træflis - og hvad du ellers skal bruge til haven.
Kig forbi, og se vores store sortiment

350,- 350
,Fyld
traile
* ren
med
granitskærver

Den er stensikker”
Med venlig hilsen - Steen

*

1.025,-

NYHED alt
Ny udstilling med
bænke
i granit borde,
g
og have udsmyknin
Åbningstider:
Mandag – torsdag 9.00 – 16.00
Fredag 9.00 - 15.00

nsen.dk

info@hjha

www.hjhansengranit.dk

Odense

Havnegad

Med venlig hilsen - Steen

fra kl. 9 - 14, kom forbi med din trailer og vi fylder den. Vi har

*pr. trailer - max 350 kg.

www.

nse

Den er stensikker”

”H.J.Hansen Granit har TRAILER LØRDAG igen den 18. april

Fyld
traileren
med granitskærver

pris eks.:

1000 kg

ﬂisegrus
leveret i odense

Havnegade 106 · 5100 Odense C · Få et tilbud på Tlf: 63 10 91 68 eller info@hjhansen.dk

www.hjhansengranit.dk
Havnegade 106 · 5100 Odense C · Få et tilbud på Tlf: 63 10 91 68 eller steen@hjhansen.dk

ALT i GRANIT

*pr. trailer - max 350 kg.

Åbningstider:
Mandag – torsdag 7.00 – 16.00
Fredag 7.00 - 15.00

www.hjhansengranit.dk
Havnegade 106 · 5100 Odense C · Få et tilbud på Tlf: 63 10 91 68 eller info@hjhansen.dk

DIREKTE FRA LAGER I ODENSE
Fyld
trailer
med en
skærvgranit
er -

350,*
*

www.hjhansengranit.dk

Med venlig hilsen - Steen

NYHED alt
Ny udstilling med
bænke
i granit borde,
og have udsmykning
www.hjhansengranit.dk
Havnegade 106 · 5100 Odense C · Få et tilbud på Tlf: 63 10 91 68 eller info@hjhansen.dk

Vi

bruger

den

indvendige

side

den

indvendige

side

Case story fra

Produktion med engagement

Jobcentrene

Nå ud til 8000 medlemmer 6 gange om året og give dem en super oplevelse
- hver gang... det er opgaven med det 44 sider store dykkermagasin.

Løsningen

I re-designet af magasinet tog vi udgangspunkt i et af dykningens egne ordsprog ”at dykke er at se”. Et ordsprog, der svarede godt til at vores ambition
for designet, hvor resultatet skulle være et moderne og læsevenligt design med
mange billeder. Når det nye, overordnede design var på plads, ønskede forbundet
samtidig, at bladet løbende skulle re-designes og videreudvikles. Den proces, med
udviklingen af nye tiltag og ideer, er vi aktivt med i. Vi har desuden været med til
at skabe de respektive aftaler for salg af annoncer, udsendelse og porto. Vi arbejder på fast sidepris og er i tæt dialog med arbejdsgruppen ogredaktøren løbende
i processen hele året.

Resultatet

Der er igennem årene gennemført flere læserundersøgelser og hver gang
bliver der givet topkarakter til Sportsdykkerens indhold og udseende.
Magasinets design og stil er desuden blevet brugt i udarbejdelsen af Dansk
Sportsdykkerforbunds øvrige materialer. Vi har undervejs opbygget et tæt og konstruktivt samarbejde med en gensidig fleksibilitet i de forskellige processer.

om større

Sportsdykkeren udtaler...:

2002 fik vi til opgave at re-designe Dansk Sportsdykkerforbunds medlemsmagasin
og skabe en mere klar profil. Hvis opgaven blev løst tilfredsstillende,
skulle magasinet efterfølgende produceres , trykkes og distribueres 6-8 gange om
året. Ca. 10% af bladet er annoncer, resten er artikler, test af forskelligt grej og nyheder fra dykningens fascinerende verden – hovedsageligt fra Danmark. Der skulle
laves portoaftaler og aftaler omkring den øvrige håndtering og arbejdsflowet.

Med venlig hilsen - Steen

Vi har også grus, muld, træflis - og hvad du ellers skal bruge

bruger

Case-story

Opgaven

”Kig forbi
og vælg
indholdet,
resten klarer vi”

ALT i GRANIT

DIREKTE FRA LAGER I ODENSE
- 14. Vi har et kæmpe udvalg i granit produkter.
TRAILERkl. 9LØRDAG

STEN ”BIDER”

Vi

Havnegade 100 B · 5000 Odense C · Tlf.: 66 13 60 28 · www.hovmark.com · post@hovmark.com

Vi har siden 2002 arbejdet sammen med Hovmark og
produceret ikke mindre en 46 nr. af Sportsdykkeren.
Vi har haft store-, små-, team- og aktivitetsnummer og alle har samme høje kvalitetsniveau som vi ønsker
at signaler i Dansk Sportsdykkerforbund.
Vi startede samarbejdet med at redesigne bladet
både indholdsmæssigt og ikke mindst på den visuelle
del. Designet udstrålede den dynamik og kvalitet som
vi havde tænkt os og med nogle design opdateringer
undervejs har det holdt stilen lige siden starten.
Hovmark levere en total løsning med tryk, porto og
udsendelse, vi har også brugt Hovmark i forbindelse
med at finde partner til annoncesalg og udsendelse.

synlighed på
kompetenceområder.

Vi har i Hovmark en god og engageret samarbejdspartner som også sideløbende med den praktiske del
kommer med nye ideer og produktionsforbedringer.
Det at have en stærk og engageret partner som kan
være fleksibel på de rigtige tidspunkter er utrolig
meget værd i produktion af et magasin med mange
skribenter og masser af deadlines.
Henrik Pontoppidan
Ansvarshavende redaktør

Inspireret af arbejdet med materialerne til Dansk Sportsdykkerforbund er nogle
af os selv begyndt at dykke og undervandsfotografere - og vi bidrager med
jævne mellemrum selv med artikler og fotos til magasinet.
os selv begyndt at dykker og undervandsfotografere og bidrager med jævne
mellemrum med artikler og fotos.

Case-story
Havnegade 100 B · 5000 Odense C · Tlf.: 66 13 60 28 · www.hovmark.com · post@hovmark.com

Når indpakning giver hyldeplads...
...og hyldeplads giver øget salg

Vi har taget kampen sammen med TEXAS om de vigtige hyldemeter i byggeog supermarkeder - og det er ikke altid et spørgsmål om pris og avance.
Opgaven

”Hvordan får vi flere produkter på hylderne og flere hyldemeter i bygge- og
supermarkederne...?” Det var udfordringen og udgangspunktet for opgaven
hos TEXAS.
TEXAS har et stort produktsortiment og eksport til flere lande. Flere af
produkterne produceres og pakkes i udlandet. Der var derfor brug for en
emballagelinie, der skulle fungere som et styringsredskab og samtidig bidrage til
at styrke virksomhedens identitet gennem øget opmærksomhed omkring produkterne.

Texas udtaler...:

Løsningen

Emballagen er i dag en del af kvalitetsoplevelsen for
kunden – både når man skal vælge produktet i butikken
og når man kommer hjem og pakker det ud. De dage,
hvor man kunne levere det meste i en neutral brun
papkasse er ved at være forbi. Der stilles i dag større
krav til dette både fra slutbrugere og indkøbere.
Det har været vigtigt for Texas at få skabt en tydelig
linje i vores emballage designs således, at der dels er en
sammenhæng og genkendelighed i vores designs, men
endnu mere vigtigt, at vi bliver eksponeret bedre ude i
butikkerne.
I dag er der en hård konkurrence om pladsen i
butikkerne, og et godt salg forudsætter bl.a. en god
eksponering.

Resultatet

Vi føler at vi på kort tid har oplevet et rigtig godt resultat i samarbejdet med reklamebureauet, hvilket tydeligt kan ses i f.eks. Bilka Odense, hvor
man i foråret næsten trådte ind i en ”Texas
afdeling” i havecentret. De har brugt meget
plads på at stable vores emballager rundt
om på flere podier, så kunderne næsten ikke
kunne undgå at lægge mærke til dem.

Vi er full service-bureau for TEXAS. Gennem mange års samarbejde har vi et stort
kendskab til kundens marked og udfordringer, der for eksempel kom både TEXAS
og os til gode i denne proces.

Udgangspunktet for emballagedesignet er den overordnede, grundlæggende
grafiske identitet, som vi har udviklet for TEXAS. Designet er inddelt i tre
sammenhængende løsninger - produktlabeling, produktemballage og
Tilbehørsemballager. Vi har
designet direkte til målgruppen. Med en markant brug af produktfoto og
miljøbilleder i 4-farvet tryk giver vi slutbrugeren mulighed for en enkel
og hurtig afkodning.

Vi har brugt TEXAS’ gennemgående ”cirkeldesign” som tema. Det har
været med til at skabe stærke og markante emballager med målrettede,
effektive budskaber på alle sider – og en stor synlighed på hylderne.
Genkendelsen er stor, uanset om produktet står fremme eller er stablede
papkasser eller Tilbehørsemballager.
De nye emballager har fået en utroligt flot modtagelse hos både forhandler og slutbruger. Og TEXAS har ikke mindst fået hyldeplads og
er kommet ind steder, der ikke før var tilgængelige. Det skyldes blandt
andet, at emballagerne er blevet mere ”sælgende” og kan bruges direkte
i butikkerne.

Johnny Lolk
Indkøbschef

Case-story

Design til designmøbler...
Vi

bruger

den

Profil- og salgsmateriale til dansk-designede møbler - kræver et design,
møblernes identitet.

i n d v eder
n d ilever
g e s op
i d etil

Opgaven

Vizion udtaler...:

”Skab en profil, der giver os en klar identitet og afspejler møblernes design...”
Kundens ønsker til materialet var helt klare: Det skulle være præget af stramme linier og have en minimalistisk tråd hele vejen igennem.
Materialet skulle både kunne fungere selvstændigt og i andre sammenhænge
være en effektiv døråbner, der kunne følges op på.

Jeg har et klart mål med min markedsføring - den
skal kunne åbne døre. Er interessen først skabt og
dialogen kommet i gang, får møblerne også plads
i butikkerne. Kvaliteten og designet er så højt, at
de får masser af opmærksomhed i butikkerne.
Jeg ønskede et stilrent og roligt udtryk, der kunne give mine møbler ro til at tale for sig selv.
Jeg mener, at vi med den nye stil har opnået en
klar og stærk identitet, som jeg er stolt over at
kunne bruge i mit salgs- og markedsføringsarbejde.
At det er blevet en salgssucces overfor mine eksisterende kunder er fantastisk, men at det samtidig har givet nye kunder er altafgørende for den
fremtidige udvikling - og jeg kan i den forbindelse
kun sige, at markedsmaterialet har fungeret til
topkarakter.

Havnegade 100 B · 5000 Odense C · Tlf.: 66 13 60 28 · www.hovmark.com · post@hovmark.com

Case story fra Sportsdykkeren. Magasin produktion der går i dybden.

Løsningen
Kundens klare krav er matchet – for eksempel med en minimalistisk stil,
der er holdt i alle materialer fra brevlinier, pressemateriale, internet og ikke
mindst til brochurematerialet. Der er valgt hvidt som en gennemgående
baggrundsfarve. Det giver den fornødne ro omkring møblerne. De fleste af
materialerne er udviklet på flere sprog med eksport for øje.

Resultatet
Materialet er blevet flot modtaget hos møbelbutikkerne, på messer og ikke
mindst hos forbrugeren. Det minimalistiske i udtryksformen giver den
ønskede ro om produkterne og giver en stærk profil. Det vigtigste var og er
i første omgang at få plads i butikkerne - det er lykkes over al forventning
med et materiale, der er designet til at løse opgaven.

Claus Nielsen
Direktør
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Case story fra TEXAS med emballage som tema.
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Internet-svindel og klagemuligheder
Hvis du oplever svindel på nettet er der hjælp at
hente.
Først og fremmest kan du gøre brug af din indsigelsesordning, hvis der er tale om et dansk firma. Du kan
således gå i din bank og sige, at du har købt en vare på
nettet, som du ikke har modtaget og hvor pengene er
trukket. Så skal de give dig pengene retur.

Hvis der ikke er tale om et dansk firma, skal der henvises til ”forbruger Europa”, som så ved hvad du skal
gøre.
Svindel på danske sites: www.e-handelsfonden.dk
Svindel på udenlandske sites: www.forbrugereuropa.dk

Internet-statistik
For de seneste internet statistikker er et godt site www.fdim.dk (Foreningen af Danske Internet Medier).
Se f.eks. landets mest besøgte sites...
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Udgivelse
dmi.dk
krak.dk
dr.dk
tv2.dk
ekstrabladet.dk
msn.dk
degulesider.dk
dba.dk
eniro.dk
bt.dk

Brugere
1.798.600
1.689.809
1.628.482
1.617.623
1.422.182
1.403.639
1.194.096
1.149.484
1.054.552
836.003

Besøg
21.474.013
7.194.122
14.662.544
20.720.531
24.819.098
26.994.905
3.912.053
7.254.487
10.492.162
10.713.467

Hovmark FTP
Har du brug for at flytte store mængder data til eller
fra os har vi en FTP server som står til din rådighed.
Du er altid velkommen til at uploade filer til vores åbne
område. Har du brug for dig eget område, opretter vi
det til dig med dit eget log-in.
http://upload.hovmark.com/
Brugernavn: Hovmark
Password: Hovmark

Direkte e-mail og telefon-numre
Hovednummeret er stadig det samme: 66 13 60 28
Kasper:
Lars:
Danny:

30 63 51 81
20 27 17 81
20 42 90 69

kasper@hovmark.com
lars@hovmark.com
danny@hovmark.com
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