www.ComeBuyLocal.com - Din guide til de bedste lokale tilbud
PRØV I 14 DAGE HELT GRATIS
Sælg mere
Forretninger, skønhedsklinikker, håndværkere, servicevirksomheder, private osv. har nu en unik mulighed for at
komme i kontakt med flere potentielle købere - helt lokalt.
Forbrugerne kan besøge ComeBuyLocal.com med deres smartphone, tablet, pc osv, og via GPS/ip-adresse kan de se
lokale tilbud ud fra hvor de fysisk befinder sig.

Hvad er ComeBuyLocal.com
ComeBuyLocal er en platform som er bygget op som en responsiv hjemmeside. Det betyder, at det er en almindelig
hjemmeside, som automatisk tilpasser sig efter om det er fra en smartphone, tablet, pc eller mac den bliver besøgt.
Tilbuddene på siden kan nemt deles på fx facebook igen og igen, og tilbuddene opsamles automatisk på google.
Når man besøger siden fra sin smartphone eller tablet, får man nemt mulighed for at gemme den som en webapp fuldstændig som en almindlig app. Dermed nem at komme til for at se de gode lokale tilbud - altid lige ved hånden.

Fordelene - kort og godt
Få flere nye potentielle kunder og sælg mere.
Kom i kontakt med forbrugere - helt lokalt.
ComeBuyLocal.com er en responsiv hjemmeside som automatisk optimeres til pc, smartphone og tablet.
Via GPS og ip-adresse kan annoncerne ses helt lokalt.
Siden kan nemt lægges som webapp på smartphone og tablet - som en almindelig app.
Meget billigt men super godt alternativ og/eller supplement til anden annoncering.
Vi sørger for at markedsføre ComeBuyLocal.com med alle tilbuddene - har 14 års erfaring med onlinemarkedsføring.
Der kan linkes til en hjemmeside, men man behøver ikke at have en hjemmeside for at annoncere på siden.
Tilbuddene kan nemt deles igen og igen via facebook m.m.
Tilbuddene opsamles automatisk på google m.m.
Man får 6 tilbud på siden, og disse kan udskiftes lige så ofte det ønskes.
Prøv i 14 dage helt gratis.
Herefter kun 25 kr. pr. måned.
ComeBuyLocal er nem at oprette annoncer på osv. Har du brug for hjælp, kan du få det mandag - søndag fra kl. 9-21.
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Besøg www.ComeBuyLocal.com.
Klik på ”Sælg”.
Indtast oplysninger m.v.
Betal med Visa/Dankort, MasterCard, eller American Express.
Opret nemt 1 til 6 gode tilbud. Kan også bare være en generel reklame for firmaet osv.

Har du spørgsmål, brug for hjælp osv. så ring på 20 83 54 59 eller mail til Jesper@ComeBuyLocal.com.

