
Nyhetsfeed viser siste nytt 
dere har publisert og/eller 
som har blitt skrevet om 
dere. 

Tekst: 1
Firmanavn,slagord / bransje
Beskrivelse om hva dere driver med, kan 
levere av tjenester, HMS, erfaring, 
sertifiseringer ect.

Ekstra:
Ta kontakt for mer info og 
priser. 

BLI MEDLEM AV Overflateportalen
ADVANCEPAKKEN

OM ADVANCEPAKKEN
Med Advancepakken har du mulighet til å tilgjengeliggjøre bedriften din med logo på din søkeside og profilside, 
åpningstider, infoside standard, profilsidebilde, kart/lokasjon og optimalisering av søkeordene og innholdet ditt. Du får 
muligheter til å utvide og skille deg ut blant konkurrentene.  

Innhold
Når du kjøper ett medlemskap i vår Advancepakke på Overflateportalen får du velge mellom rangerte søkeord som gjør 
bedriften din søkbar på dine produkter og tjenester. Med rangerte søkeord kommer bedriften din opp høyere i trefflisten 
når en bruker søker på akkurat det ordet. Med Advancepakken får du:
 7 Rangerte søkeord fra Overflateportalen sitt register (med muligheter til å kjøpe flere).
 Optimalisering – vi sørger for at din løsning gjøres søkbar på gode og relevante ord som vi vet at det søkes etter.

Synlighet
Advancepakken gir deg bedre rangering både på nett og mobil. Du vises over kundene som har kjøpt en Basicpakke. Du får 
større online synlighet av din virksomhet.

Profilering
Med Advancepakken får du mulighet for å vise fram ekstra informasjon for eksisterende og nye kunder.
 Firmanavn på infosiden.
 Fet skrift i firmanavn som gjør at du skiller deg ut fra ikkebetalende bedrifter.
 Logo på din profilside.
 Logo på søkeside.
 Kart/lokasjon på  profilsiden din.
 Bilde av bedriften din
 Profilering av oppdrag / service og/eller andre tjenester dere kan tilby.
 Bildegalleri inntil 4 stk (med mulighet til å kjøpe plass til flere). 
 Egen nyhetsfeed på din profilside.
 3 mnd seksjonsbanner på Infoside/søkeside og profilen til start-/basicmedlemmer.
 3 mnd sidebanner på artikkelside og profilen til start-/basicmedlemmer
 3 mnd produktbanner på startsiden (kun 1 video / artikkel er inkl. Denne profilen er roterende og deles med 

andre/betalende produkt profilering kommer først i rekkefølge).
 Profilen din blir vist blant profilerte bedrifter på startsiden. (Denne profilen er roterende og deles med andre 

advancemedlemer.

Kontakt
Gjør det enkelt for kundene dine å ta kontakt med deg. Med Advancepakken får du din egen profilside med:
 Kontaktinfo (Selskapsnavn, telefonnummer og adresse til din virksomhet).
 Lenke til din virksomhet/hjemmeside.
 Kontaktperson m/bilde og kontaktinfo
 Lenke til sosiale media (Facebook, twitter…)
 Åpningstider på profilsiden din.

Ekstra
 Egne faner med mulighet til å profilere mer om ett produkt/tjeneste/Utstyr/Samarbeidspartnere ect. MAKS 6 tema 

(Ønsker dere mer, kontakt for mer info og pris).  
 Mulighet til å legge inn Video 
 Mulighet til å legge til flere personer, referanser, opplasting av katalog ect

Tekst: 2,3 & 4 
Liste over 
Oppdrag: Olje & Gass, Bygg..ect.
Service: Overflatebehandling ect. 
Annet: Utleie av utstyr, personell ect. 

Bilde (Jpg) /Logo (PNG/Jpg-format).
F.eks fasadebilde av din bedrft, bilde 
av kontaktperson, bilder av 
prosjekter ect. 

Kart og lokasjon:

Adresse:
Region:
Telefon:
Direkte
Mobil
Fax:
Org.nr.:
E-post:
Lenke til nettside:
Sosiale media:
Åpningstider:


