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"Feel good" VIDEO
Levende billeder siger
mere end ord - og det
behøver ikke være dyrt at
lave en film med idé og
kvalitet.
Klik her eller på billedet og
se de 1:22 min på youtube >
Contour-design, ergonomisk mus og keyboard.
Filmen er til websites, youtube og messer. Storyboard, modeller og
location, videoproduktion og redigering er lavet af Hovmark i tæt
samarbejde med kunden.
Læs mere om filmproduktion her >

Succes med SOCIALE MEDIER
- så det også virker i en
travl hverdag

Vores råd:
Hold det enkelt, så
virker det
Markedsføringsløsninger
med enkelhed i design og
koncept.
Se som PDF her >

Succes på de sociale
medier skabes ved at få
sammenhæng mellem
din off- og online
markedsføring.
Nøglen ligger i en god strategi med planlægning der tager højde for at
det skal kunne fungere i en travl praktisk hverdag. Og så kræver det
ikke mindst, at der bruges tid på medierne. På de sociale medier
kommunikerer vi direkte, menneske til menneske, og det kræver en
anden tilgang end på normale medier...den tilgang hjælper vi med.
Med praktisk erfaring fra den virkelige verden, og en stor forståelse for
at det skal virke i din travle hverdag - hjælper vi der, hvor dit behov er:
Strategi • Design • Opsætning • Daglig drift

Seiko Specialisten er en landsdækkende ur kæde af 67 special
butikker.
Læs om hvordan de har opnået sucess og fået det til at virke i en
travl hverdag >

Hjælp til WORDPRESS løsninger

Vi har god erfaring med WordPress og hjælper gerne med:
Nye sites, design, installering og opbygning
Opdatering og nye tiltag
Vedligeholdelse og drift
Vi har praktisk erfaring og samtidig indgået samarbejde med Asger fra
CoWeb som er stærk på den tekniske side.
Ring eller skriv til Lars og hør om mulighederne: 20271781 ·
lars@hovmark.com

WEB BANNER som HTML 5

De fleste animationer til web laves idag i HTML5. Hvis der laves
indrykningsaftaler med f.eks. Google skal der laves banner i helt op til
18 forskellige størrelser og de må næsten intet fylde i MB, men med
HTML5 er der masser af muligheder, også for at være kreativ.
Hovmark har praktisk erfaring med design, produktion og tekniske
krav.
Se en af animationerne her >

MAGASINER - vi vil gerne inspireres
On- og offline magasiner
virker stadig
Dansk Sportsdykker Forbund
fastholder interessen hos
deres medlemmer ved brug af
spændende artikler, grej- og
dykkernyt og samtidig
kommunikerer de praktisk
information og forbundstiltag.
Besøg magasinets Facebook side og få mere inspiration >
Hovmark hjælper med: Ideer • Design • Opsætning • Artikler og foto
Ring eller skriv til Lars og hør om mulighederne: 20271781 ·
lars@hovmark.com

Få et GRATIS foredrag i din virksomhed
Få inspiration og ny viden på emnerne ganske gratis:
Branding (virker branding også for os)
Sociale medier (succes med sociale medier - fokus på
Facebook)
Kunders købsmønster (forstå dine kunder bedre - ECO
modellen)
Jeg holder foredrag om emnerne, enten som enkeltstående emner
eller samlet. Et enkelt emne ca. 30 min., de 3 emner samlet ca. 60
min.
Ring eller skriv til Lars og hør om mulighederne: 20271781 ·
lars@hovmark.com

BRASILIEN kan anbefales

Efter en rundtur i det nordlige Brasilien - kan jeg varmt anbefale
landet, ikke bare som investeringsland med også som rejseland.
Landet er kæmpe stort med en fantastisk variation i oplevelserne.
De varmeste sommerhilsener - Lars Hovmark
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