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ProInvestor.com gør børsnoterede selskaber

synlige helt ude i frontlinjen hos de private
investorer - på Danmarks største sociale

aktieunivers med debat, chat og

finansnyheder. 

 

Hver måned har ProInvestor.com over 60.000
unikke besøgende, og dertil kommer

platformene på de sociale medier, bl.a.

Facebook-grupperne med tilsammen over
100.000 medlemmer. 

 

Med en digital IR-aftale med ProInvestor.com

drukner du ikke i mængden af andre

selskabers budskaber. Vi har sat en øvre
grænse på 30 selskaber, som vi vil servicere

med førsteklasses digital IR direkte til

privatinvestorerne.

 

DIGITAL IR OG
PROINVESTOR.COM

MØD DE PRIVATE INVESTORER
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På Twitter har ProInvestor.com og

Helge Larsen tilsammen 9.000
followers.

PROINVESTOR.COM I  TAL

30 Facebookgrupper med

tilsammen over 100.000
medlemmer, herunder:

 

Aktiesnak 48.000.

 

Pharma- og bioteksnak, ny

gruppe med foreløbig over 5.000.

 

Genmabsnak 3.600.

 

ProInvestors firmaside 7.000.

 

Helge Larsen investering- og

analyse 13.400.

 

I ProInvestor.com's digitale univers er der livlig og kvalificeret debat, analyser, Q&A og nyhedsfeeds fra Ritzau, Økonomisk Ugebrev, PLX AI og

Nasdaq US. ProInvestor.com oplever stor vækst i antallet af brugere. Vi står stærkt på Facebook og er i gang med at 

udvikle vores videoplatform. 

 

Over 60.000 unikke besøgende

pr. måned på ProInvestor.com.

 

Ca. 18.000 brugere af sitet har

personligt login.

 

Ca. 10.000 subscribers til det
ugentlige nyhedsbrev. 

Open-rate på over 30%.

 

Oprettet 22. maj 2021 og under

udarbejdelse. Pt. 366 subscribers.
 

Seneste ugekommentar med Helge

Larsen ca. 900 views.

 

 

På LinkedIn har Helge Larsen 3.200
connections.

https://proinvestor.com/


Eksempler på vores samarbejder i forbindelse med børsnoteringer,
kapitalforhøjelser, Q&A og anden digital IR.SAMARBEJDE

MED PROINVESTOR.COM

https://proinvestor.com/


Bannere på ProInvestor.com i forskellige størrelser med min. 250.000

samlede antal visninger pr. måned.

Løbende distribution af selskabets nyheder samt børsmeddelelser på vores

platforme. Der vil i denne forbindelse være mulighed for opkobling direkte

til vores nyhedsfeed med Ritzau, Økonomisk Ugebrev og C25-selskaberne.

 Vedligeholdelse af hovedtråde for selskabet i relevante Facebook-grupper.

Omtale i vores ugentlige nyhedsbrev samt i Helge Larsens Ugekommentar

fra ProInvestors videostudie.

Professionelt videointerview ved børsnotering, emissioner,

kvartalsregnskaber, nyheder m.m. Videoen vil blive distribueret på vores

platforme dels via YouTube og website, men også som direkte indlejret fil,

hvilket giver flere visninger på Facebook, LinkedIn og Twitter. Forventet

antal visninger vil blive min. 2.000 samlet.

Vi sammensætter i dialog med jer en IR-pakke præcis efter jeres behov  
- hverken mere eller mindre. Vi tilbyder:

Pris efter aftale. 

IR-PAKKER

SKRÆDDERSYET IR



Heidi Cecilie Lorvik
Journalist 

Serpil Kücükyildiz 

CFO og analytiker 

Pernille Munk 
Kommunikationsekspert

Helge Larsen er redaktør, udgiver og indehaver af

ProInvestor.com. Derudover er han aktieanalytiker,

privatinvestor, forfatter til bl.a. bestselleren Den

tålmodige investor og kommentator på

investorpodcasten Hansen&Larsen på Nordnet, i

Millionærklubben på EuroInvestor m.fl.

ProInvestor.com har samlet et stærkt team med erfaring fra bl.a. 
DR, Politiken, Novo Nordisk, IBM og Mars Incorporated. 

Hanne Vesti
Redaktionssekretær

HELGE LARSEN

& TEAMET



HELGE LARSEN 

hl@proinvestor.com

+45 2855 6430

 

 

TÆT PÅ DE PRIVATE INVESTORER

Kontakt os og hør nærmere om, hvordan vi hjælper dig.

mailto:hl@proinvestor.com


hl@proinvestor.com         2855 6430

PROINVESTOR.COM'S FASTE PARTNERE

 
BØRSFORUM NORGE
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