Här kommer lite information som underlag för Er planering 2020.
Verko är e-tidningen som når över 40.000 e-postmottagare varje månad.
Med annonsering i Verko får Ni mycket god träffsäkerhet och Er annons är
länkad till hemsidan.
Nyhetsbrev
Beställ ett utskick till Verkos breda adressregister. I ett nyhetsbrev syns endast ditt budskap
eller annons med ert företag som avsändare. Resultatet redovisas efteråt med antalet öppnade
mail och antalet klick.
Kontakta oss gärna så berättar vi mer: Mail: bj@verko.se eller Tel: 0705 93 77 50

Temanummer 2020
Nr
Nr
Nr
Nr
Nr

1
2
3
7
12

Höghastighet & Automation
Plåt
Skärande bearbetning
Ytbehandling
Mätteknik

Mässnummer 2020
31/1
25/2
24/3
3/7
2/12

Nr 2

Kommer 25 februari inför
Underhåll 2020, Göteborg 10 - 13 mars

Nr 4

Kommer den 17 april inför
Hannover Messe, 20 - 24 april

Nr 5 Kommer den 11 maj inför 				
Elmia Verktygsmaskiner, Svets, Polymer,
Plåt, Automation, Jönköping 12 - 15 maj

Verko E-tidning
når 40.000 läsares
mail varje månad!
Kategorier som läser Verko:
Underleverantörer, mekaniska verkstäder,
plåtslagerier, bilverkstäder,
Automations- och processindustri m.m

Nr 10

Kommer den 5 oktober inför
Scanautomatic & Processteknik
Göteborg 6 – 8 oktober
Euoroblech 2020, Hannover 27 – 30 okt.

Nr 11

Kommer den 4 november inför
Elmia Subcontractor
Jönköping 10–13 november
Mer info om MÄSSOR på www.verko.se

Pressreleaser - Utnyttja möjligheten!
Presentera ert företag, nya produkter eller andra speciella händelser. Det utgår självklart ingen
kostnad för publicering av pressreleaser och det är inte förbundet med några andra förpliktelser.

”Hitta med VERKO”

NÄTREGISTRET:
Ligg ute ett helt år med företagsnamn, telefonnummer
och www-adress med direktlänk till er hemsida.

Är du med i våra register?
Håll dem uppdaterade - maila
dina uppgifter på info@verko.se

AGENTURREGISTRET:
Vem säljer vad? Sorteras efter agenturer med direktlänk
till återförsäljaren.
LEVERANTÖRSREGISTRET:
Här finns leverantörer sorterade efter produkt eller tjänst.

Du är alltid välkommen att höra av Dig till oss:

031-68 00 00

info@verko.se

www.verko.se

