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PRODUKTBLAD
Fleksible kommunikationsløsninger til jeres investor relations &
kommunikationsbehov.

AKTIEPORTEFØLJEN
JERES GARANT FOR NYTÆNKENDE MEDIELØSNINGER.

Hos Aktieporteføljen sætter vi en ære i at tilbyde markedets bedste og
stærkeste produkter til løsning af vores klienters IR, marketing &
kommunikationsbehov. Vi har gennem vores over 35.000 medlemmer
Skandinaviens største netværk af private investorer og kan tilbyde jer
branchens bedste eksponering og stor værdi til lave omkostninger.
Vores IR-ekspert hjælper jer med at finde den løsning, der passer jeres
behov og situation bedst, og vi står til rådighed fra start til slut, så i
kommer i mål på jeres opgave på en god og tryg måde.

VI HJÆLPER JER MED AT LØFTE JERES
KOMMUNIKATIONSOPGAVE.
Vi hjælper jer med at løfte jeres kommunikationsopgaver gennem nytænkende,
effektive og konkurrencestærke social network-baserede løsninger.

→ Tiltræk investorkapital
→ Få forbedret aktielikviditet
→ Få jeres strategiske nyheder ud til investorer nemt, hurtigt og
personligt

→ Tiltræk nye kunder gennem eksponering i Skandinaviens største
investornetværk
→ Få maksimal og effektiv eksponering ved produktlancering
→ Plej og vedligehold jeres gode kunderelationer
→ Få en effektiv kanal til jeres newsletter

VORES PRODUKTER - JERES LØSNINGER.
Vi tilbyder fleksible løsninger som omfatter både vores afprøvede og effektive
pakkeløsninger, såvel som tilpassede forløb og retail-produkter til særlige,
forbigående behov. Vores pakker er bygget op omkring simple komponenter.
Emissionspakken og IR-pakken er vores kerneprodukter og udgør skelettet i
vores mest effektive løsninger. Emissionspakken egner sig, som navnet indikerer,
til at understøtte operationer i forbindelse med aktie emission, men
principperne kan direkte overføres til produktlanceringskampagner. IR-pakken er
udformet til at understøtte effektiv Investor- & Customer Relationsmanagement.

Emissionspakke
Vores emissionspakke er et forløb rettet mod virksomheden, der står overfor
børsnotering eller har planlagt emission med henblik på at rejse privat
investorkapital. Forløbet er tilrettelagt ud fra en målsætning om at opnå
maksimal eksponering af Jeres Equity Story. Pakken er bygget op om følgende
komponenter (tilrettelagt som forløb, der maksimerer eksponering,
foruminteresse & engagement):
-

Egen virksomhedstråd, evt. m. videopræsentation.

-

Annoncering af jeres planlagte events.

-

Live Q&A

-

Q&A AfterTalk

IR-pakke
AP Directs IR-pakke er gearet til at imødekomme jeres IR-behov. Der er tale om

en supportfunktion, der let kan introduceres i jeres fortløbende
IR-managementprocesser. I sikres en personlig, direkte kommunikation med
vores forum, en mediekanal til jeres eget Newsletter og en unik mulighed for let
og enkelt at adressere investorernes behov og holde en finger på
investorcommunitypulsen. IR-pakken er en abonnementsløsning og inkluderer:
-

Virksomhedstråd.

-

Newsletterfunktion.

-

Videopræsentation.

-

Q&A Retail efter behov.

-

En spørgeskemaundersøgelse per måned.

Virksomhedstråd
En virksomhedstråd er jeres officielle præsentation af jeres virksomhed for vores
forum. Her finder medlemmerne saglig information og en velbalanceret Equity
Story. Det er let og enkelt at vedligeholde en virksomhedstråd: Tråden kan
opdateres af jeres egen IR-repræsentant direkte gennem jeres eksisterende
facebookside!

Videopræsentation
En videopræsentation tager udgangspunkt i jeres eget materiale. Videoen
indlejres f.eks. i jeres virksomhedstråd eller som selvstændig tråd i vores forum.
Det er en god, tilgængelig måde at kommunikere et skarpt budskab.

LIVE Q&A
En Q&A er en effektiv dialogform, der når ud til og engagerer Aktieporteføljens
medlemmer på en direkte og personlig måde. Q&As er særligt effektive for dig
som søger at rejse kapital, øge aktielikviditet eller lignende, men fungerer også
som et fremragende redskab til at nå ud med information om
forretningskoncepter, produktlanceringer o.lig. Q&Aen er en
kommunikationsform, der styrker troværdigheden af beskeden på en måde,
andre medieformer ikke er i stand til!

Q&A AfterTalk
Efter jeres Q&A er afholdt, opsummerer APs dedikerede team umiddelbart efter
Q&Aens indhold. Indholdet tematiseres og parafraseres, og præsenteres
efterfølgende som en samlet, koncis og lettilgængelig fortælling, der på en
balanceret og troværdig måde gør jeres fortælling tilgængelig for forumets
medlemmer på en anden måde. Dermed sikres optimal eksponering af jeres
fortælling, også for de medlemmer, der får mest ud af trådformatet.

Newsletter
Post jeres nyheder på Aktieporteføljens facebookgruppeside, så jeres nyheder
når ud i newsfeedet hos vores medlemmer. Aktieporteføljen bliver jeres
virksomheds personlige Newsletterkanal med over 35.000 subscribers med over
1.000 nye læsere hver måned!

OPRET SPØRGESKEMAER
Og hold tjek på pulsen blandt landets private investorer på en nem og
overskuelig måde.

Priser
I kan med fordel benytte jer af Aktieporteføljens pakkeløsninger

Emissions-pakke
Forløb m. virksomhedstråd,

Pris
kr. 19.995,-

præsentationsvideo,
Eventannoncering, Q&A samt Q&A
AfterTalk

IR-pakke
2 mdr abonnement

kr. 19.995,-

3 mdr abonnement

kr. 25.995,-

6 mdr abonnement

kr. 44.995,-

Årsabonnement (12 mdr)

kr. 70.000,-

Inkluderer:
Virksomhedstråd
Præsentationsvideo
Newsletterfunktion
1 spørgeskema/måned
Q&A Retail for 6.995,-

Retail
Q&A

kr. 12.995,-

Virksomhedstråd, 1 mdr.

kr. 9.995,-

Præsentationsvideo, 1 mdr.

kr. 9.995,-

Newsletter funktion, 1 mdr.

kr. 12.995,-

Spørgeskema

kr. 5.995,-

Hvis De har en forespørgsel eller vil høre nærmere, kontakt da:
e-mail: kontakt@aktieportefoljen.dk

_____________________________________________________________________________________
CEO Andreas Rasmussen
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Tlf.: +45 50 39 34 41

