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• Bliv set på nettet
• Ingen løbende omkostninger
• Opdater din virksomhed på Quickfinder.dk 

allerede i dag for under 1.000,-
• Vær et skridt foran dine konkurrenter

quickfinder.dk Søg



Virksomhedsregister
Din virksomheds data hentes direkte fra CVR-registret, derudover, kan du vælge at 
tilkøbe forskellige ekstradata. Beskrivelse, logo, tilføj knapper eller eventuelt et kort 
med din placering. Alt sammen noget, der gør din virksomhed nemmere at finde.

Bemærk
Du betaler kun for de felter du udfylder
Der er ingen løbende omkostninger



Kaldenavn - Virksomhedens navn kommer fra CVR-registret, men bliver 
din virksomhed kaldt noget andet i daglig tale, kan du vælge at få det vist i 
stedet.

Beskrivelse -  Beskriv din virksomhed og hvad I laver. Denne tekst hjælper 
brugeren og forbedrer søgemaskineoptimeringen.

Logo - Upload din virksomheds logo. Så præsenterer virksomheden sig 
bedre og du øger kendskabet til din virksomhed.

Tilføj knapper - Med ekstra knapper, giver du brugeren mulighed for nem-
mere at komme i kontakt med dig, eller du kan linke til bestemte sider på 
din egen hjemmeside.

Tilføj nøgleord - Med nøgleord bliver din virksomhed nemmere at finde. 
Nøgleordene bliver indekseret og vil være søgbare i vores virksomhedssøg-
ning.

Billeder - Upload billeder af dine produkter, din virksomhed eller hvad der nu 
er relevant for at blive eksponeret bedre.

Kort - Tilføj et kort på din virksomhedsprofil, det gør det nemmere for bru-
geren at finde vej.

Åbningstider - Opret dine åbningstider, så brugeren ikke kører forgæves.

Ændr dine oplysninger så tit du lyster



Erhvervsbruger
Det er ganske gratis at få en erhvervsbrugerkonto på quickfinder.dk

Med en erhvervsbruger på quickfinder.dk, får du mulighed for følgende:

• at oprette stillingsopslag

• at søge efter nye medarbejdere blandt jobprofilerne

• at oprette rabatkoder til dine kunder

• at oprette efterlysninger

• at oprette bortgives

• at samle andre virksomheder i din egen ”telefonbog”



Privatbruger
Det er ganske gratis at få en privatbrugerkonto på quickfinder.dk

Med en privatbruger på quickfinder.dk, får du mulighed for følgende:

• at oprette en jobprofil så virksomhederne kan få dig 
som ny medarbejder

• at søge efter nye jobs blandt stillingsopslagene

• at finde rabatkoder til spændende butikker og virksomheder

• at oprette og se efterlysninger

• at oprette og se bortgives

• at samle virksomheder i din egen ”telefonbog”



Jobbank
I jobbanken kan du som virksomhedsejer oprette stillingsopslag og dermed 
søge efter nye medarbejdere.

Som privatbruger kan du opdatere din jobprofil og uploade dit CV. Dermed 
gør du dig synlig og attraktiv overfor spændende virksomheder.

Rabatter
Har du gode tilbud, eller vil du tiltrække kunder ved at tilbyde gode rabatter, 
så kan du som virksomhed oprette rabatkoder eller uploade en rabatkupon.
Koderne eller kuponerne kan være tidsbegrænsede. 
Brug det til jul, til Black Friday eller hvornår det giver bedst mening.



Bortgives
Har du noget du gerne vil af med, så forær det væk og vær med til at glæde 
andre. Der er ingen regler for hvad der må foræres væk, bare det er gratis.

Efterlysninger
Har du mistet noget? En cykel, nøgler, et smykke eller savner du en gammel 
skolekammerat, så opret en efterlysning. Så er der mange andre der kan 
hælpe dig med at lede.



Virksomhedsregister     Jobbank     Bortgives     Gode rabatter

Annoncer på quickfinder.dk og bliv 
set af nye kunder. 
Vi tilbyder flere forskellige typer af 
annonce. Både langtidsvisninger, 
men også i kortere perioder. 
Ring til os og lad os få en snak om 
mulighederne.

Gydevang 41
3450 Allerød

Cvr 40216960

Tlf. 7199 0404
info@quickfinder.dk

quickfinder.dk

Skal du være med?Skal du være med?

quickfinder.dk Søg


