Novicell er forretning online

Digitalt konsulenthus med 18 års erfaring og fokus på resultater

Hvem er vi?
Novicell er et internationalt digitalt
konsulenthus med afdelinger i København,
Aarhus, Barcelona og London.
Vi leverer gennemtænkte digitale løsninger baseret på solid erfaring og fakta.
Vi har samlet strategiske og tekniske
kompetencer, så vi kan rådgive jer på
kompetent vis og føre anbefalingerne ud i livet.
Det er sådan, vi skaber resultater.

Hvem arbejder vi for?
Vi samarbejder bl.a. med Røde Kors, Dansk Supermarked, Ilva & Idémøbler, Kilroy Travel, POWER, Fårup
Sommerland, Roskilde Festival, Danmarks Naturfredningsforening, Midttrafik, Greenland.com, TDC,
Aarhus 2017, HC Cargo, Linak og JYSK.

Se ﬂere cases på www.novicell.dk/cases

Power
Den 1. juni 2015 gik det nye POWER i luften. Det
skete med et skarpt website og en stærk webshop,
der satte det nye brand på landkortet og skabte
hype om de i alt 25 powerhouses, der efterhånden
lanceres rundt i hele landet. På dagen for åbningen
af landets første POWERHOUSE var der både stor
trafik og en ﬂot omsætning:

23.500.000+

3.000.000+

854.588+

Kr. i omsætning i butikken

Kr. i omsætning i webshoppen

Webbesøg på POWER.dk

Aarhus 2017
Aarhus blev valgt til at være værtsland for en
europæisk kulturhovedstad. Det førte til opbygningen
af et website og en app, ud til borgere, politikere,
presse osv. Novicell blev valgt som samarbejdspartner
til denne opgave. Aarhus 2017 var et ambitiøst projekt
med mange målsætninger, herunder:

500.000+

20+%

500+

Website-besøg på aarhus2017.dk
i løbet af 2017

Af region Midtjyllands indbyggere har
taget del i begivenheden

Kernefrivillige har deltaget aktivt
i frivillighedsprogrammet

Udnyt jeres digitale potentiale
Vores team af 170 udviklere, strateger, designere
og marketingeksperter vil hjælpe jer at træffe de
rigtige digitale valg for netop jeres virksomhed.
Vi gør os umage med at kunne måle på og handle
ud fra alt, vi laver. Hvorfor? Fordi vores løsninger
skal munde ud i vækst og forretningsudvikling for
vores kunder.

Vi har dedikerede afdelinger inden for:
Digital strategi
Webudvikling og IT-arkitektur
Digital design
Online marketing
Event management systemer
Business Intelligence
Hosting og Support

Udnyt jeres digitale potentiale
Vil du høre mere?
Vi er altid klar til en snak om din virksomheds digitale muligheder.

T: +45 8619 0550

M: info@novicell.dk

W: www.novicell.dk

