Mød dine private
investorer online
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Gå i dialog med dine private investorer
Q&A Retail er en unik chatfunktion, der giver børsnoterede selskaber mulighed for at komme
i online live-dialog med aktionærer og potentielle investorer. Q&A Retail er en nem, effektiv
og fleksibel kommunikationskanal, der giver et højt afkast på den investerede IR-krone.

”

Klar kommunikation er grundlæggende for tilliden mellem børsnoterede selskaber og deres investorer. En række selskaber har i mange år benyttet sig af muligheden for at lave conference calls i
forlængelse af regnskabsaflæggelse, men det er et initiativ, der primært henvender sig til institutionelle investorer. Behovet for direkte kommunikation med selskabsledelsen
er tilsvarende stort hos de private investorer. For at tiltrække og fastholde
private investorer er det nødvendigt med en kommunikationskanal, der er
målrettet disse.
”Vi er et relativt ukendt selskab med
kendte produkter som f.eks. Danske

Private investorer agerer i stigende grad online – både når det gælder
handel, deltagelse på generalforsamling, research og idégenerering. Derfor
er Q&A Retail markedets mest effektive redskab til selskaber, der ønsker at
styrke dialogen med deres private investorer.

Banks Mobilbank, og derfor er Q&A Retail
en oplagt måde for os at øge investorernes kendskab til os, til gavn for likviditeten
i vores aktie. Vi var meget tilfredse med
vores første Q&A Retail-session, og vi vil
helt sikkert overveje at gentage succesen.

Realtidsdialog er reel dialog

Ikke mindst fordi Q&A Retail samtidig
signalerer smartness ved brug af vores

Q&A Retail tilbyder en praktisk og fleksibel ramme for kommunikation med
hundredevis af private investorer på én gang. Gennem Q&A Retail kan
private investorer stille spørgsmål direkte til jeres direktion – også uden for
den ordinære generalforsamling – og I kan henvende jer direkte til jeres
aktionærer og besvare deres spørgsmål. Det sker online og i realtid, når
det passer jer. Samtidig giver Q&A Retail mulighed for at komme i kontakt
med nye investorer.
Q&A Retail skaber synlighed både før, under og efter chatten. De enkelte
Q&A Retail-sessions bliver på forhånd annonceret i ProInvestors nyhedsbrev og online på proinvestor.com, og dertil har I mulighed for selv at udsende invitationer og annoncere på jeres egen hjemmeside. Efterfølgende
kan transcript af chatten downloades fra ProInvestors hjemmeside og
overføres til andre medier som et digitalt fodaftryk. Dermed er Q&A Retail
et optimalt værktøj til at øge jeres eksponering og kendskabet til jeres aktie
blandt private investorer.

egen teknologi.”
Jørn Larsen,

CEO i SmallCap selskabet Trifork A/S

Fordelene ved Q&A Retail
• Nemt at bruge for både selskabet
og deltagerne.
• Fleksibelt setup:
–– flere fra selskabet kan logge
på samtidigt, uanset hvor de
befinder sig.
–– kræver ikke den store
forberedelse.
–– kan bookes fra dag til dag.

Derfor skaber Q&A Retail værdi

Q&A Retail er en effektiv kanal
Q&A Retail er let at bruge. ProInvestor står for at klargøre
chatgruppen med relevant materiale og logo og sender det
efterfølgende til godkendelse hos jeres ledelse. Brugernavn
og adgangskode sendes sammen med en letforståelig
instruks og FAQ til de relevante repræsentanter fra jeres selskab, som så på dagen
kan logge direkte ind på Træd ind i den digitale
chatten uanset hvor i
kommunikationsalder.
verden, de befinder sig.

De private investorer
venter online.

Frekvens og varighed
på de enkelte Q&A
Retail-sessions afhænger af kommunikationsbehovet
hos det enkelte selskab og kan variere fra gang til gang.
ProInvestor faciliterer ydelsen og fungerer som moderator
på spørgsmålene. Det er kun op til selskabsledelsen selv at
logge ind via ProInvestors hjemmeside og besvare spørgsmålene fra interesserede investorer verden over.
Nemt, bekvemt og fleksibelt.

• Q&A Retail er et fokuseret dialogværktøj målrettet private
investorer.
• Q&A Retail giver øget synlighed:
–– Eksponering i ProInvestors nyhedsbrev og på
proinvestor.com.
–– Chatten kan efterfølgende downloades fra ProInvestors hjemmeside og lægge op på jeres egen hjemmeside eller i et nyhedsbrev.
–– Pdf af transcript kan desuden uploades og bruges
som et digitalt fodaftryk, der kan overføres til andre
sociale medier.
• Højt afkast af den investerede IR-krone.
Q&A Retail koster kun DKK 8.000 for op til 60 minutters
faciliteret Q&A session med mulighed for ubegrænset
deltagelse.

Q&A Retail
Booking: kan ske fra dag til dag på telefon: 70277024
eller mail: ir@proinvestor.com
Pris: DKK 8.000 for nye abonnenter og DKK 5.000 for
abonnenter af IR Synergi
Varighed: op til 60 min., svarende til ca. 30 spørgsmål
Markedsføring: synliggørelse i ProInvestors nyhedsbrev
(7.500 abonnenter) og online markedsføring i perioden op til

Kort om ProInvestor
ProInvestor er et uafhængigt forum for aktieanalyse og
debat i Danmark. På vores debatforum mødes tusindvis
af dedikerede investorer dagligt for at diskutere aktiekøb
og investeringsstrategier. ProInvestor har 50.000 unikke
besøgende om måneden og over 7.500 abonnenter af det
ugentlige nyhedsbrev. Derved er ProInvestor det førende
netværk af private investorer.

”

”Som privat investor sætter jeg pris på
en personlig kontakt til det selskab, jeg

ProInvestors IR Portal servicerer brugerne med aktiekurser
og finansnyheder fra henholdsvis danske, svenske og
amerikanske selskaber. De danske selskaber i ”IR synergi
universet” bliver dækket i dybden med investorpræsentationer, årsrapporter og stamoplysninger. Desuden arrangerer
ProInvestor branchespecifikke Kapitalmarkedsdage, online
chatkommunikation med private investorer i Q&A Retail,
”IR Sync”, synkronisering af selskabers beskrivelse på
diverse online medier samt webcast af selskabernes rapportering m.m.

investerer i. Det betyder, at man kan få en
reel fornemmelse af ledelsen og få afklaret
de tvivlsspørgsmål, man ofte har, inden
man investerer. Heldigvis er der mange
selskaber, som inviterer til investormøder,
men ProInvestors online dialog passer mig
praktisk perfekt – også selvom de holdes
midt på dagen. Flere af dem!”
Kasper Schademan,

privat investor og bruger af proinvestor.com

ProInvestor blev skabt som et online mødested for private
investorer i 2009 og er i dag Danmarks hurtigst voksende
finansmedie. ProInvestor blev lanceret i Sverige i marts 2011.
For mere information se www.proinvestor.com/virksomheder
eller kontakt os på +45 7027 7024.
Peter Hildebrandt, CEO, er ansvarlig for dialogen med de
børsnoterede selskaber.
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