MARKETING

BUILDING POSSIBILITIES
NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed,
som repræsenterer førende europæiske producenter af tag
og facadeprodukter i zink, kobber og aluminium.
NG ZINK A/S er leveringsdygtig i både råmaterialer til egen
forarbejdning, såvel som færdigt producerede produkter klar til montage, samt diverse relaterede
tilbehør, produkter og værktøj.
NG ZINK A/S benytter kun materialer, som lever op til de
strengeste kvalitetskrav med hensyn til langsigtet
vedligeholdelsesfri holdbarhed, ekstrem
vejrbestandighed, fremragende bearbejdningsevne og
stabilitet. På afgørende punkter ligger produkterne
betydeligt over de europæiske normkrav.
Kvalitet, fleksibilitet, service, erfaring og leverancesikkerhed, er nogle af nøgleordene i virksomheden.

Professionel markedsføring i
print og online-medier
med fokus på byggebranchen.

Hos NG ZINK A/S ønsker vi at udvikle vores virksomhed i
samarbejde med vores kunder og ikke kun igennem dem.
Derfor tilbyder vi vores faste kunder en bred palet af
markedsføringssupport og -materialer.
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Med NG PRO kan du opnå en konkurrencemæssig fordel i byggebranchen.
Som de eneste på markedet tilbyder NG Zink A/S en bred vifte af gratis tjenester, som
følger kundernes ordre. Formålet af vores NG PRO-koncept er at hjælpe vores kunder så
meget som muligt igennem hele byggeprocessen. Vores Support Team sidder klar til at
rådgive og vejlede kunderne i telefonen eller på byggepladsen, og foruden det holder vi
også gratis montagekurser for både firmaer og lærlinge med formålet at effektivisere
arbejdet på byggepladsen.
Mens topkvalitet-materialer, perfekt montage og hurtig levering spiller en betydelig rolle i
forhold til kundetilfredshed og succes i erhvervslivet, er god markedsføring også
afgørende for vækst. Derfor tilbyder vi vores faste kunder gratis markedsføringshjælp
med hensyn til både print og online-medier - som kan give en fantastisk mulighed for at
udvide virksomhedens netværk og skaffe nye kunder.

NG PRO Marketing indholder de følgende tjenester:
• Markedsføringsplanlægning
• Markedsføring på sociale medier: Facebook og LinkedIn
• Kundetilpassede kataloger
• Postkasseflyers
• Referencefotos til annoncesupport
• Indrykning af annoncer i diverse aviser og fagblade
• Hjemmesideoptimering og design
• Analyse af online-markedsføringsperformance

Indrykning af annoncer i diverse
aviser og fagblade
Vi har flere års erfaring med annoncering i
Danmarks største og mest kendte online- og
printmedier, som fokuserer udelukkende på
byggebranchen og bolig.
Ikke mindst har vi også masser af dybdegående
indsigter i forhold til, hvilke medier der har
været mest effektfulde, og hvilke målgrupper
man kan nå i forskellige fagblade og aviser.
Vi hjælper dig med annonceopsætning, aftale
med annoncørerne, og vi giver dig detaljerede
indsigter vedr. dine resultater.

Hjemmesideoptimering og
design
Måske skaffer du ikke så mange kunder
gennem din hjemmeside, som du kunne.
Har du brug for nye ideer vedr. din
hjemmesides udseende, må du gerne kontakte
os, og vi udarbejder et mere interaktivt og
responsivt design.

Analyse af performance
Vi giver dig en detaljeret rapport vedr. dine
online-annoncers resultater. Så ved du præcist,
hvad du fik ud af vores markedsføringshjælp,
og udover det får du også værdifulde indsigter
i forhold til, hvordan du kan optimere dine
markedsføringsstrategier i fremtiden.

Sociale Medier

Kundetilpassede kataloger og postkasseflyers

Både Facebook og LinkedIn tilbyder fremragende muligheder for dig for at nå tusindvis af potentielle
kunder: de rigtige mennesker på det rigtige tidspunkt med det rigtige budskab.

Vil du gerne fremvise dit arbejde og dine resultater til dine potentielle kunder? Eller vil du bare give dem
inspiration, priseksempler eller lignende?

Vi kan hjælpe dig med annoncering på Sociale Medier, så du kan øge din virksomheds online-synlighed,
skabe opmærksomhed og skaffe nye kunder. Dine annoncer bliver vist for vores stigende netværk, og
udover det når du også tusindvis af andre relevante personer i dit område, som interesserer sig for bolig,
renovation og for at bygge nyt.

Nogle gange er printmaterialer de mest effektfulde måder at skabe opmærksomhed på, skaffe nye
kunder, og de skiller sig ud fra mængden. Lad dine ideer komme til virkelighed! Lad os kende dine ønsker,
send os eventuelt nogle referencebilleder, og vi klarer resten af arbejdet: grafisk opsætning, tekstforfatning og trykning af materialerne.

Vi står for tekstforfatning, grafisk opsætning, målretning og digital optimering af dine annoncer, og udover
det betaler vi også omkostninger for de sponsorerede annoncer. Det eneste, du skal gøre, er at forklare
dine ønsker og give detaljeret beskrivelse om, hvilke målgrupper du gerne vil nå med dine annoncer.

Referencefotos til annoncesupport
Mangler du flotte husbilleder, som du kunne bruge til annoncering? Du må gerne kontakte os, og vi sender
dig nogle pæne billeder fra vores stor fotobank.

NG PRO
SUPPORT TEAM
NG ZINK A/S tilbyder en service og support der er helt på højde med kvaliteten
af vore produkter. NG PRO Support team
er et hold af specialuddannede håndværkere, med den højeste faglige viden
og ekspertise inden for fagområdet.
NG PRO SUPPORT TEAM

UDDANNELSE AF JERES MEDARBEJDERE

Opstår der situationer eller
opgaver der kræver
specialtilpasninger,
uddannelse, værktøj og
lignende er vores hold af
eksperter altid klar til at
hjælpe jer hurtigt og
sikkert igennem
processen, så det bedste
resultat opnås.

Vi arbejder med grundstoffer. Naturens materialer
- det er kvalitet, der holder.
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RÅDGIVNING OG SUPPORT
FAGLIG ASSISTANCE
SPECIALTILPASNINGER OG AFSLUTNINGER
PÅ BYGGEPLADSEN

fremragende valg som byggemateriale
og klimaskærm på bygninger. Såvel som
den lange holdbarhed også gør det til et
økonomisk valg.

Det er alment kendt at zinkens naturlige
patinering giver bygninger et flot visuelt
udtryk. Denne patinering giver dog derudover
materialet et beskyttende lag, som i modsætning til rust beskytter materialet mod yderlig
korrosion.

Set fra et miljømæssigt synspunkt,
gør den lange holdbarhed og den store
genanvendelighed, og de hertil lave
omkostninger zinken til et godt valg i
forhold til såvel levedygtige bygge
materialer som beskyttelse af ressourcer.

Dette giver materialet en meget lang
holdbarhed, og gør zink som byggemateriale ekstremt langtidsholdbart, og dermed et

Zink tagrender har under normale
korrosive forhold en levetid på over
50 år.

Kobber er et af de få metaller der optræder
som rent metal i naturen, frem for i kemisk
forbindelse med andre stoffer.

over tid gennem den naturlige forvitring
og ændring af patina, der lige som
zinkens patina beskytter materialet
mod yderlig korrosion. Derigennem går
den oprindelige rødlige kobberglans
over i en række af brune farvetoner, før
overfladen under bestemte miljømæssige
påvirkninger får sin karakteristiske
irgrønne fremtoning.

Af den grund har nogle af de tidligste civilisationer
haft adgang til dette metal, og
mennesker har brugt kobber i mindst 10.000
år. I særdeleshed på grund af materialets
æstetisk tiltalende overflade, såvel som de
gode forarbejdningsmuligheder og materialets fremragende formbarhed.
Kvalitet, lang levetid og æstetik har været
overbevisende argumenter i flere århundrede. Bygningskobberets udseende forandres

OPMÅLING AF PROJEKTER
PROJEKTERING

Indtager 23. pladsen over de mest udbredte
grundstoffer på jorden, og udgør en naturlig
tilstedeværelse på såvel jorden, som i
menneskets krop.
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Aluminium.

Aluminium, som er det tredjehyppigste
grundstof i jordskorpen, har lav masse-

Denne patinering kan i dag opnås
gennem en kemisk proces, så man i dag
kan levere kobber der allerede har fået
sin helt specielle brune eller irgrønne
fremtoning.

fylde (ca. 1/3 af jerns), stor mekanisk styrke
i legeringer og er korrosionsbestandigt.

VI HAR EN BRED VIFTE AF LØSNINGER
I VORES NG PRO - KONCEPT

NG PRO RAIN

Professionelle tagrendeløsninger i
zink, kobber og aluminium

NG ZINK HOTLINE - brug for vejledning? Ring: +45 7217 0103

NG PRO ATTIC

NG PRO FACE

Professionelle facadeløsninger i
zink, kobber og aluminium

NG PRO ROOF

NG PRO PROFIL

Professionelle tagløsninger i zink,
kobber og aluminium

Professionelle bygningsprofiler i
zink, kobber og aluminium

Professionelle kvistløsninger i zink,
kobber og aluminium

NG PRO SUPPORT

Professionelle support i telefonen
og på byggepladsen

NG PRO MARKETING

NG PRO KONCEPT

Professionel markedsføring i print
og online medier

En masser af gratis tjenester som
følger dine ordre

NG ZINK A/S
Kometvej 15A, 8700 Horsens
Tlf.: +45 7217 0103
Fax: +45 7217 0104
Mail: salg@ng-zink.dk
www.ng-zink.dk

