Abonnements segmenter
Kunstsamlingen 2019

ARTPLAN ARTIST

UPCOMING ARTIST

EXPERIENCE ARTIST

SELECTED ARTIST

Kunstværker

Kunstværker

Kunstværker

Kunstværker

Salg

Salg

Salg

Salg

Udstilling

Udstilling

Udstilling

Udstilling

Profil

Profil

Profil

Profil

På kunstsamlingen.dk

På kunstsamlingen.dk

På kunstsamlingen.dk

På kunstsamlingen.dk

Markedsføring

Markedsføring

Markedsføring

Markedsføring

- INGEN krav til materialer
- Værker må promoveres og sælges andre steder

- Ingen provision
----

----------

- Kunstprofil med billede og kontaktinformation
- Links til egen hjemmeside og sociale medier
----------

---- Din kunstprofil bliver IKKE vist her
- Dine 9 annoncer bliver IKKE vist her
-------

- Visning af profil og annoncer i Kunstforenings Portalen ArtPlan
---------------Sociale medier – opslag:
----------------

- INGEN krav til materialer
- Værker må promoveres og sælges andre steder

- Værker SKAL være skabt af kvalitetsmaterialer
- Værker må promoveres og sælges andre steder

- Ingen provision ved eget salg
----

- Ingen provision ved eget salg
- Kunstværker kan sælges via kunstsamlingen.dk

- 3. prioritet til kunstudstillinger, boligmesser, pop-up butikker mm.
- Mulighed for at udstille i Kunstsamlingens eget Galleri
----

- Kunstprofil med billede og kontaktinformation
- Links til egen hjemmeside og sociale medier
------- Picture on the wall

---- Visning af din kunstprofil
- Visning af 3 annoncer
-------

---- Med i Kunstsamlingens årlige katalog
- Med i et af Danmarks førende onlinegallerier
- Glæde af Kunstsamlingens Google placering
------Sociale medier – opslag:
- Velkommen til Kunstsamlingen
- Kunstværker
----------

- 2. prioritet til kunstudstillinger, boligmesser, pop-up butikker mm.
- Mulighed for at udstille i Kunstsamlingens eget Galleri
----

- Kunstprofil med billede og kontaktinformation
- Links til egen hjemmeside og sociale medier
- Statistik over besøgende og solgte værker
---- Picture on the wall

- Visning på Google Kort med rutevejledning
- Visning af din kunstprofil
- Visning af 18 annoncer
-------

- Visning i Kunstforenings Portalen ArtPlan
- Med i Kunstsamlingens årlige katalog
- Med i et af Danmarks førende onlinegallerier
- Glæde af Kunstsamlingens Google placering
- Picture on the wall til egen hjemmeside brug
---Sociale medier – opslag:
- Velkommen til Kunstsamlingen
- Kunstværker
- Solgte værker
-------

KUNSTSAMLINGEN

- Værker SKAL være skabt af kvalitetsmaterialer
- Værker må promoveres og sælges andre steder

- Ingen provision ved eget salg
- Kunstværker kan sælges via kunstsamlingen.dk

- 1. prioritet til kunstudstillinger, boligmesser, pop-up butikker mm.
- Mulighed for at udstille i Kunstsamlingens eget Galleri
- Tilbud om deltagelse på udstillinger i udlandet

- Kunstprofil med billede og kontaktinformation
- Links til egen hjemmeside og sociale medier
- Udspecificeret statistikker over besøgende, solgte værker mm.
- Print af certifikater og prisskilte
- Picture on the wall

- Visning på Google Kort med rutevejledning
- Visning af din kunstprofil
- Visning af 33 annoncer
- Fokus på en kunstner i form af tekst og billede på forsiden
- Personlig hjemmeside (individuelle templates og farver)

- Visning i Kunstforenings Portalen ArtPlan
- Med i Kunstsamlingens årlige katalog
- Med i et af Danmarks førende onlinegallerier
- Glæde af Kunstsamlingens Google placering
- Picture on the wall til egen hjemmeside brug
- Direkte markedsføring via infomails til dine følger
Sociale medier – opslag:
- Velkommen til Kunstsamlingen
- Kunstværker
- Solgte værker
- Fokus på en kunstner
- Tema e-mail markedsføring

