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Baggrund

Indholdsportaler er første, nødvendige skridt i omlægning fra print til digital læsning.

Enhver tanke om konvertering til digital læsning forudsætter at et brugbart - og bredt annekteret -
alternativ er på plads i god tid inden det fysiske blad nedlægges.

Det gælder redaktionelt ift rækkevidde, kontakt med og adgang til læserne

Og det gælder i endnu højere grad kommercielt, hvor digitale annoncekroner har mange alternative digitale
destinationer. Til en ofte betydeligt lavere pris.

Indholdsportalen skal derfor favne og invitere til digital læsning med en betydelig mængde indhold, der
stilles visuelt indbydende til rådighed og krydsbefrugter på tværs af platformen indenfor emner, tags,
nøgleord og temaer. Forudsætningen er derfor en nøje tilrettelagt informationsarkitektur. Målrettet
indexering i søgealgoritmer.

Samt integration til andre kommunikationskanaler, herunder nyhedsbreve og sociale medier.

Den digitale indholdsportal har dermed en øget rækkevidde, og kan tilgodese mange interessenters behov.

Annoncering

En integreret del af løsningen vil være at skabe et fremtidigt grundlag for indtægter fra annoncering. I dag
er magasinet fortsat et annonceaktiv men printbaseret, og forventningen er en afvandring fra print på sigt.
Inden omlægning fra print til online er mulig, skal brugerne derfor tilvænnes og et online univers være fast
forankret i god tid inden dvs trafik-/brugsmønstre skal opbygges for relevans som annoncemedie.

Online annonceringsformer i en ny indholdsportal bliver væsentligt at indtænke som fremtidig
forretningsmodel, og det er vores anbefaling at arbejde med sponseret content, i det specifikke partner
content format.

Princippet er en betalt adgang til at oprette og publicere indhold i specifikke formater og kategorier - uden
begrænsning.

Modellen fungerer fremragende i brancher med mange produktnyheder og -features, hvor disse nyheder
har separat og selvstændig læseværdi og nytte.

Bannere vil kunne indtænkes, anbefalingen er topbanner og artikel bannere. Bannere kan tag styres, og kan
endvidere uploades i billedformater.

Jobannoncer, kurser og webshop er relevante afhængigt af branche og setup.
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DEN UKOMPLETTE FEATURE LISTE (FASTE BESTANDELE, OPTIONER OG TILVALG)

ADGANG
- åben for alle
- lukket delsektion / medlemmer
- betalt indhold?

ANNONCER
- banner annoncer; topbanner, artikelbanner
- partner content + flow algoritme og placeringer for partner indhold
- jobannoncer og virk. profil

ANNONCER, ØVRIGE
- køb/salg sektion (markedsplads)
- events og kalenderlistings
- bannere

ARTIKEL STRUKTUR
- overskrift
- uddrag
- brødtekst
- billede / video
- fakta boks
- citat boks
- byline / skribent data + udg/opdateret

ARTIKEL FEATURES
- breaking
- mest læste/kommenterede/nyeste

ARKITEKTUR
- antal niveauer (TOP kategorier :: HOVED EMNER :: UNDER EMNER)
- tags styring
- TEMA optioner

BILLEDER
- billede tekster
- billede galleri

EMAGASIN
- online læsning af blad arkiv

JOBANNONCER/JOBMARKED
- integrationer optionable
- jobdatabase
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KALENDER FUNKTIONALITET
- egne og sponsorbetalte events og seminar overblik

KOMMENTAR SPOR
- kan tilføjes til artikler/billeder
- mest kommenterede indhold tilsluttes

KURSER
- tilmeldingsmodul
- betalingsmodul

MEDLEMMER (partnere / annoncører)
- stamdata
- profilering

NYHEDSBREVE
- tilmeldings pop up
- semi automatiseret indhold fra web
- fuld automatiseret udsendelse
- udvidet antal / niche nyhedsbreve...

RELATEREDE ARTIKLER
- læs mere flow under artikel, styret af tags eller emne
- tags / emne landing pages

SEO
- overholdelse af grundlæggende onsite SEO regler
- artikel opmærkning af indhold til SEO optimering
- metatitler, fokus søgefraser, billedetekst

SOCIAL MEDIA INTEGRATIONER
- facebook
- instagram
- linkedin
- andre?
- placeringer og dynamik/feeds

STATISTIK MODUL
- supplerende eller ERSTATNING til google analytics
- opt out option for brugere (medlemmer)
- statistik for BILLEDE SLIDER

SØGNING
- fritekst
- efter dato
- efter emne / tags
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TELEFONTAVLER/OPSLAGS FUNKTION
- annoncebetalt service/leverandør oversigter

TEMA
- Tema kategori for tværgående indhold
- Tema landingpages

VIDEO
- integrationer istedet for eller sammen med billeder

WEBSHOP
- optionable
- betalingsgateway og indløser

WHITEPAPERS
- egne og sponsor betalte downloads


