
Uden løbende udgifter!

Gi’ medlemmerne 
en spændende infokanal



Unik mulighed for at etablere 
spændende lokal infokanal

Infokanalen bliver brugt!

Undersøgelser viser, at:
•  30% af alle medlemmer kigger på Info-Techs   
 infokanal dagligt
•  70% af alle medlemmer ser infokanalen mindst 
 én gang om ugen
•  98% af medlemmerne kender infokanalen

Med den unikke pakkeløsning fra Info-Tech kan du nu tilbyde antenneforeningens 

medlemmer en spændende lokal infokanal uden løbende driftsudgifter. Vi opkræver kun 

et beskedent etableringsgebyr på ca. kr. 5.000. Det er alt!

Alt serveret på et sølvfad
Vi stiller kvit og frit en færdigdesignet og færdiginstalleret infokanal til rådighed. Du 

får det nødvendige udstyr – en infokanal-pc og en fuld softwarepakke – til bl.a. let 

vedligeholdelse af infokanalens indhold. Pakkeløsningen omfatter en gratis serviceaftale, 

der er med til at sikre driften og supporten, når infokanalen er gået i luften. 

Gratis – hvem betaler?
Info-Tech har markedsføringsrettighederne på Infokanalen, så længe aftalen løber. Eller 

sagt på en anden måde: infokanalen fi nansieres af reklamer, som vi har ansvaret for at 

sælge.

Den mest sete infokanal
Det er vores ambition at levere den mest populære infokanal i landet. Derfor lægger vi 

vægt på at præsentere et koncept med plads til masser af relevant information.  Af 

samme årsag garanterer vi, at antallet af annoncer pr. infokanal-sløjfe begrænses til 

4 annoncer, der hver har en maksimal varighed på ca. 10 sekunder. En for stor annonce-

mængde risikerer at skræmme folk væk.

Hvad indeholder infokanalen?
Her er de attraktive muligheder, som infokanalen i dag kan tilbyde dine medlemmer:

•  Meddelelsessider – hvor antenneforeningen kan orientere om nyheder m.m.

•  Arrangementskalender – hvad sker der i de lokale foreninger?

•  Internet-alarm – rulletekst på skærmen, hvis internetforbindelsen går ned

•  Vejrudsigt – lokalt og 6 andre steder i verden

•  Tast-selv-tv – Via telefonen bestiller medlemmet et tv-program til øjeblikkelig   

 visning på infokanalen

Utrolig let at betjene og opdatere
Infokanalen vedligeholdes nemt via en hjemmeside. Opdatering af indhold kræver intet 

kursus: Du er straks kørende. Det eneste, du har brug for, er et password og en ganske 

kort introduktion? 



Vælg Info-Techs infokanal og giv jeres 
medlemmer spændende lokal information 
– uden løbende udgifter.

Ring til os på 4692 5767 og hør mere.

Gør som 
GVD-TV (GVD Antenneforening), 
Sindal Antenneforening, 
Nørre Alslev Antenneforening 
m.fl. 

Snekkerstenvej 38

9270 Klarup

T    4692 5767

M 2080 5428

W http://www.info-tech.dk

E  info@info-tech.dk


