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Om BusinessPortal Norwegen
• BusinessPortal Norwegen er en kommunikasjonsplatform for det tysk-norske 

forretningsmiljøet. Nyheter, rapporter og intervjuer blir publisert på nett og sosiale medier.

• BusinessPortal Norwegen ble lansert i oktober 2016. Et nyhetsbrev med nyheter, statistikk, 
bakgrunnsinformasjon og intervjuer sendes ut en gang i uken.

• BusinessPortal Norwegen  informerer om norsk økonomi og forretningsforbindelsene mellom 
Norge, Tyskland, Østerrike og Sveits.

• Vi fokuserer på temaer som Green Technology, innovative prosjekter i energibransjen og 
andre bransjer, utbyggingen av infrastruktur og diversiviseringen av økonomien.



Forlag og publisering

• BusinessPortal Norwegen publiseres av Dr. Jutta Falkner. 
Portalen er en del av Falkner Business Publishing GmbH.

• Fra 1993 til 2015 var Jutta Falkner majoritetseier av 
OWC Verlag für Außenwirtschaft GmbH og redaktør i 
økonomimagasinet Ost-West-Contact og flere andre av 
forlagets økonomipublikasjoner. 

• Hun holder foredrag om utenrikshandel og leder 
diskusjonsrunder.



Lesere, abonnenter, følgere
• Abonnenter på det ukentlige nyhetsbrevet og besøkende av BusinessPortal Norwegen er

– tyske, østerriske og sveitsiske ledere og entreprenører;

– Representanter fra politikk og organisasjoner med interesse for samarbeidet mellom 
Tyskland og Norge;

– norske bedriftsledere, firmarepresentanter, politikere og organisasjonsledere som er involvert i 
norsk-tysk business.

• Følgere på Twitter og Facebook og kontakter på Xing og LinkedIn holdes oppdatert om alt som 
skjer i Business-Norge.



Partnere
BusinessPortal Norwegen jobber tett sammen med aktørene i norsk-tysk næringsliv, 
blant annet følgende organisasjoner:

• Norsk-Tysk Handelskammer. BusinessPortal Norwegen er medlem av AHK 
Norwegen.

• AußenwirtschaftsCenter Stockholm (ansvarlig også for Norge)
• Innovasjon Norge/Visit Norway
• Kongelig Norsk Ambassade i Berlin
• Ambassadene til Tyskland, Østerrike og Sveits i Norge
• Norsk-Tysk Ungdomsforum



Hvorfor være synlig?
Det handler om…

• Miljøvennlig teknologi, effektiv forvaltning av naturlige ressurser, innovative løsninger innenfor 
miljøvern, industri 4.0 og ny teknologi for framtiden;

• Infrastrukturløsninger for i dag og i morgen;

• Samarbeidet mellom to høyteknologi-land

• Sosialt ansvar, etikk og moral i business. 

Vis hva din bedrift kan levere innenfor dette området!

Finn nye samarbeidspartnere og kunder!



Født digitalt

BusinessPortal Norwegen er 100% 
digital og er dermed tilpasset dagens 
og morgendagens medieverden. 

BusinessPortal Norwegen benytter 
seg av en state-of-the-art 
WordPress-platform für maksimal 
synlighet hos søkemotorer, blogger 
og sosiale medier.



Nye målgrupper

Analog markedsføring Digital markedsføring

En fordel med markedsføring 
gjennom digitale kanaler er at du 
når helt nye målgrupper.

Potensielle kunder utenfor det 
eksisterende nettverket blir kjent 
med din merkevare og lærer å sette 
pris på kompetansen den kan tilby.

Der målgruppene overlapper styrkes 
merkevaren betydelig.



Tilbudspakke: Banner

            

• Banner på startsiden + banner i nyhetsbrev en gang per måned 
kr 4.900,-

• Banner på startsiden +
Banner i nyhetsbrev en gang per måned +
Logo på Sponsorship Board +
Firmaprofil med logo, presentasjon og lenke +
Publisering av en blogg-artikkel per måned kr 8.900,- 

Pris pr. mnd. ekskl. mva.. Minimum tre måneder.



Tilbud: Bedriftspresentasjon
• Fortell det tysk-norske business-miljøet om din organisasjons historie 

og ditt nåværende engagement i Norge eller Tyskland.

• Journalister i BusinessPortal Norwegen skriver tekster i forhold til dine 
spesifikasjoner.

• Bedriftspresentasjonene vises i en egen kategori på BusinessPortal 
Norwegen.

  kr 14.500,- 

Pris pr. mnd. ekskl. mva.. Minimum tre måneder.



Besøkende og sidevisninger

Partnere av BusinessPortal 
Norwegen er med på portalens 
dynamiske vekst og øker 
dermed deres Return on 
Marketing Investment fra 
måned til måned.



Antall sider pr. besøk

1,32
Varighet per besøk i minutter

1:18
Nye besøkende

88,1%

Nøkkeltall

Tilbakevendende besøkende

11,9%



Abonnenter

291
Åpningsprosent

49 %

Ukentlig nyhetsbrev

Bransjegjennomsnitt

14,9%



Besøkskilder



Kontakt
Online markedsføring
advertising@businessportal-norwegen.com

Tilbud og samarbeidsmuligheter på 
forespørsel.

Bankforbindelse
Berliner Sparkasse
IBAN: DE65 1005 0000 0190 6004 89
BIC: BELADEBEXXX
Skattenummer: 30/283/50225
USt-IdNr: DE310661717

BusinessPortal Norwegen
publiseres av

Falkner Business Publishing GmbH
Adm dir.:
Dr. Jutta Falkner
HRB 184089 B, Amtsgericht Charlottenburg
Ifflandstraße 2, 10179 Berlin
Telefon +49 30 24 98 665
Mobil +49 172 322 45 59
            +47 90028257

Kontaktperson
jutta.falkner@businessportal-norwegen.com
Kontaktperson for sosiale medier
gregor@businessportal-norwegen.com

www.businessportal-norwegen.com
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