
Info Express annonseringskoncept innebär att du nu 
kan synas samtidigt i Info Express papperstidning, vår 
webbtidning, www.infoexpress.se och X-Takes, www.
xtakes.se.

Info Express
Info Express är en papperstidning som delas ut i minst 
10 000 exemplar i brevlådor från Bunkeflostrand och 
Limhamn till Persborg och Bulltofta, samt i olika butiker 
och köpcentrum i Malmö, Lund och Vellinge. Dessutom 
satsar vi hårt på att finnas där människor har tid att läsa 
våra artiklar och inspireras av annonserna, som t.ex. i 
väntrum och hotell, samt, framför allt, i personalrum.
Men Info Express är inte bara en papperstidning; du kan 
också synas i vår webbtidning, www.infoexpress.se.

Xtakes
X-Takes är en webbaserad plattform där du kan synas 
med din logga, dina rabatter, kuponger, kataloger din 
adress (eller dina adresser) m.m. För mer information, se 
www.xtakes.se.

Krediter
På X-Takes köper du krediter som du sedan (under 12 må-
nader) kan använda för att få ut logga, erbjudanden, ka-
taloger o.s.v.

1 kredit = 1 produkt som kan synas upp till 30 dagar 
efter att den har laddats upp. Just nu kostar en kredit 99:- 
inkl. moms,  12 krediter 999:- och 24 krediter får du för 
bara 1750:-. Du bestämmer när du annonserar under 12 
månader. Är du bland de första syns du även i pappers-
tidningen Info Express (papperstidningens begränsade 
format kan ibland begränsa tillgängligheten, vilket inne-
bär att först till kvarn får först mala). Om du annonserar i 
vår papperstidning kan du dock alltid vara helt säker på 
att synas på xtakes.se.

Registrering
Att registrera sig som säljare är enkelt, liksom att köpa 
krediter. Det är bara att gå in på www.xtakes.se och sen 
registrera sig under ”Registrera” eller kontakta oss.

Varför ska du satsa på X-Takes?
Vi kommer att satsa hårt på X-Takes och vi är övertygade 
om att fler och fler kommer att få upp ögonen för oss. 
Bl.a. kommer vi att:

• publicera en annons för X-Takes på förstasidan av Info 
Express (bästa platsen) varje nummer, samt i vår webbtidning,
• anslå minst 4-8 sidor i vår papperstidning för de som 
annonserar hos oss.
• köra online-kampanjer på Google, Twitter, Facebook o.s.v.
• åka ut till kunder för direkta möten
• Genom att vara med redan från början kan du ta del av 
allt detta helt gratis!

Vi hjälper dig!
Har du inte tid eller kunskap att själv utforma din annons 
e.d.? Lugn, vi löser det. För en låg avgift fixar vi design, PR, 
översättning, reportage, intervjuer, uppladdning o.s.v..

Kontakta oss redan idag på:

www.xtakes.se/www.infoexpress.se
hello@xtakes.se; hello@infoexpress.se

Nu introducerar vi Info Express 
annonseringskoncept!
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www.diyala-food.com

MMC Malmö

20% RABATT PÅ
BILFÖRSÄKRING

PREMIE

www.gejokott.se

Carmens 
kosmetik

www.bbeauty.se

www.carmenskosmetik.se

www.persborgscafe.se
Persborgstorget 1A, 213 61 Malmö

Mob. 0732 34 66  66

www.bagman.se
RUNDELSGATAN 16, 211 36 
MALMÖ    |   040- 12 04 50   |  

Rätstickan
Din glada garnbutik i Malmö

Ring oss idag!
040- 26 94 46 www.ratstickan.se

www.hudinstitutet.com

www.lotuskliniken.nu

Rosengård köpcentrum
Tel: 0737 79 80 99

www.deliciousrestaurang.se
Scheelegatan 32, 212 28 Malmö

040-651 31 31

www.criollo.se
Järnvägsgatan 24, 

216 14 Limhamn, Malmö.

MALMÖ/VELLINGE

QR-kod
QR-kod, från engelskans Quick 
Response, är en sorts tvådimen-
sionell kod för optisk avläsning. 
Den utvecklades av det japanska 
företaget Denso 1994 och är en vi-
dareutveckling av EAN-koden som 
på svenska även kallas streckkod, 
och är mycket vanlig i Japan. Da-
tatermgruppen har föreslagit den 
svenska benämningen rutkod för 

QR-kod för att få en analogi med 
streckkoden.

QR-koder har på senare tid blivit 
vanliga i stora delar av världen, 
bland annat för att olika former av 
streckkodsläsare finns tillgängliga 
eller färdigt installerade som appli-
kationer till de flesta moderna mo-
biltelefoner.

Även i Sverige har användningen 

av QR-koder ökat. Från 2012 till 
2013 har användningen ökat med 
ungefär 46% och det är i åldersgrup-
pen 15 till 22 år som ökningen är 
som störst.

Statistik från Google Trender visar 
att sökning efter QR-koder ökade 
signifikant från slutet av 2009 till 
2012.  Enligt en kanadensisk un-
dersökning år 2010 växte använd-
ningen av QR-koder mycket snabbt 

i Nordamerika och förväntades öka 
även i andra delar av världen.

En QR-kod med URL:en http://
sv.wikipedia.org/wiki/QR-kod.

Källa: wikipedia.org

www.milano-se.com



mån - fre 11.00 - 18.00 |

lunchstängt 13.30-14.00 |

lör 11.00 - 14.00 |

 RUNDELSGATAN 16, 211 36 MALMÖ    |   
040- 12 04 50   |    

CHRISTIAN@BAGMAN.SE     |    
WWW.BAGMAN.SE   

Shoppingvagn från ROLSER Joy Pep NU 499:-

Finns även en smidig hopfällbar 4hjulare NU från 999:-
Erbjudandet gäller till 28/2 eller så länge lagret räcker.


