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Markedsføringen af BBQ Wing’it er vigtigt for at bli-
ve en succes. derfor er det ikke nok, at magasinet 
bliver trykt, men at det også bliver tilgængeligt on-
line. i dag læser mange danskere reklamer online, og 
derfor har jeg valgt at BBQ Wing’it skal markedsfø-
res online via ipaper. det et populært værktøj, som 
mange detailkæder gør brug af, da ipaper har man-
ge funktioner, som er perfekte for markedsføring.   

funktioner Med ipaper
Hyperlinks & pdf
allerede i indesign er der i forhold til design og funk-
tion, værktøj man kan gøre brug af, for at få et opti-
malt magasin. det har været vigtigt for virksomhe-
den, at magasinet, kan bruges både trykt og online, 
og at man via det online katalog, kan komme ind på 
websitet, som giver en mere fyldestgørende beskri-
velse af både virksomheden og brandet. derfor har 
jeg lavet en række hyperlinks, som kan kobles op 
på url eller pages i magasinet. alle logoer i maga-
sinet er blevet tildelt et url hyperlink, så læserne 
kan komme direkte over på websitet. derudover 
har jeg under “news” tildelt mellemrubrikkerne hy-
perlinks, som linker ned til det pågældende emne i 
magasinet. 

til sidst er webadressen også blevet tildelt et link, 
så læseren den vej også kan komme til websitet 
BBQ Wing’it. når alle hyperlinks er oprettet eks-
porteres en pdf-fil fra indesign. Her er det vigtigt 
at krydse “hyperlinks” af. denne funktion gør, at alle 
links bliver hentet med over i ipaper CMs systemet.  

iMporterinG af pdf til ipaper
ipaper har rigtig mange funktioner, som man kan 
give sig i kast med. Men i forhold til BBQ Wing’it 
magasinet, er der funktioner, som er meget vigtige 
at få på plads. Ved importering af pdf-filen, er det 
vigtigt at få aktiveret alle hyperlinks, som er lavet 
i indesign. det gøres ved at man under import, til- 
vælger “import links”. da jeg ikke ønsker at links 
skal fremhæves, skal “link style - transparant” kryd-
ses af. Hermed er alle links, lavet i indesign, hentet 
over i ipaper.

online interfaCe
størstedelen af alle danskere bedømmer et medie 
ud fra designet. derfor er det vigtigt, at give sig 
tid at optimere interface/brugerfladen, da det er 
en del af layoutet til magasinet. Hvis brugerfladen 
ikke tiltaler læseren, risikerer virksomheden af mis- 
te eventuelle kunder, fordi magasinet ikke virker 
interessevækkende. derfor arbejder magasinet og 
interface  sammen som en helhed. for at skabe et 
indbydende interface, har jeg været inde og arbej-
de med mørke farver, da det afspejler det moderne 
look magasinet har. derudover har jeg i menubaren 

placeret logoet med en url, som sender læseren 
direkte ind på websitet. læseren får som bonus 
også en appetitvækker, i form af den indledende 
tekst på forsiden. det handler om at drage læserne, 
og få dem til at kigge videre i magasinet. 

statistik
statistik er en uvuderlig funktion i ipaper. Ved hjælp 
af statistikker, kan jeg følge med i hvordan læserne 
modtager det nye magasin, hvordan de færdes, og 
hvilke emner der interesserer dem mest. det er en 
funktion, som gør det muligt at optimere magasinet 
– både til læsernes og virksomhedens fordel.

Visitors
Visitors informationerne giver mig mulighed for at 
følge med i læsernes færden. Jeg kan her tjekke 
hvor mange læsere, der har været inde og kigge i 
magasinet, for en bestemt periode. Jeg har mulig-
hed for at se hvor meget tid, de har brugt i alt pr. 
side, hvor mange gange pdf’en er blevet download- 
et, og om læseren har delt magasinet på sociale 
medier. derudover giver ipaper indsigt i hvordan in-
teressen fordeler sig i de pågældende lande. Men 
eftersom magasinet er på dansk, er chancen for at 
det bliver læst i andre lande ikke så stor.

HeatMapinG
Heatmaping er et fantastisk redskab, som giver 
mig mulighed for bedst muligt at optimere maga-
sinet. Her kan jeg på de enkelte sider se, hvor og 
hvor mange gange der bliver klikket på et område. 
det giver mig indikation om, hvad læserne synes er 
mest interessant, og hvor der er en manglende in-
teresse. Jeg kan ud fra disse informationer ændre 
på layoutet på de pågældende sider, så der bliver 
skabt mere opmærksomhed.

os & BroWsere
Ved hjælp af os & browsere, kan jeg følge med i 
hvilke platforme der bliver brugt mest til visningen 
af magasinet – computer, tablet eller mobil. Hvis der 
er flest visninger på mobil, kan det overvejes om 
desiget er passende til enheden, eller om der skal 
fortages ændringer i layoutet.  

kValitetsVuderinG
der er ingen tvivl om at ipaper CMs er et fantastisk 
værktøj, til eksponering og markedsføring. for ved 
hjælp af ipaper, er der mulighed for at optimere ma-
gasinet, ud fra data i systemet. Hvis der er dele af 
magasinet, som ikke er interessant eller som ikke 
fungere online fx. font, størrelse, billeder m.m. Gene-
relt er det et godt værktøj til online makedsføring, 
da det har et utal af funktioner. 
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find det online MaGasin Via WeBsitet siMonesandBerG.dk/BBQWinGit
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