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Hvad tilbyder East-X-Net
“East-X-Net” - er en forkortelse for East Export Network; en videnportal til Østeuropa.
Her kan brugerne læse nyheder, samt benytte systemet til research og erhvervskontakt.
Der er følgende aktiviteter:
Øst Magasinet er et nyhedsmagasin om Østeuropa.
East News Center leverer daglige nyheder fra de fleste østeuropæiske lande.
Erhvervskontakt Østeuropa er en database over danske virksomheder, som arbejder
med Østeuropa. Et sted, hvor man hurtigt kan få et overblik over aktiviteter og
virksomheder!
Export Info Center er en linksdatabase med et udvalg af de bedste links til Østeuropa.
Russian Info Center er en linksdatabase med links til russiske emner.
Export Job Center er en JobPortal til Østeuropa. Denne service formidler
medarbejdere til jobs med relation til Østeuropa.
East-X-Net Bookstore forhandler bøger om Østeuropa for Amazon.
Alle aktiviteter vedligeholdes af Loumann.dk
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Lidt historie og FAQ
Udviklingen af East-X-Net's internet aktiviteter startede i 1997.
Først blev ”Info Center” udviklet som en links database. Ideen var at skabe et dansk
website med østeuropa links. Herefter fulgte hurtigt "Erhvervskontakt Østeuropa".
Vi konstaterede et behov for et central website for virksomheder, som arbejder med
Østeuropa. Herefter udviklede projektet sig til en regulær VidenPortal om Østeuropa.
East-X-Net's e-Magasin "Øst Magasinet" blev ligeledes introduceret, da der blev
konstateret et behov for nyheder om Østeuropa. "Øst Magasinet" har udviklet sig til at
være East-X-Net's flagskip. Magasinet udkom i starten hver anden måned, men blev i år
2000 en månedlig udgivelse.
Øst Magasinet sendes hver måned via mail til tilmeldte brugere. Tilmelding er gratis.
Der er ligeledes udviklet en lang række af vigtige supplerende service ydelser til
Østeuropa interesserede. Her indgår daglig nyhedsopdatering på de fleste
østeruropæiske lande, samt en omfattende job database, som formidler eksport
ansøgere.
Ofte stillede spørgsmål til East-X-Net:
Hvad er målet for East Export Network?
Det er East Export Network’s mål at leverer nyheder, analyse, links og marketing
services vedrørende østeuropæiske lande.
Hvem er East Export Network's målgruppe?
Målgruppen er eksportører, studerende, researchere og private som arbejder med
Østeuropa.
Hvilke ydelser leverer East Export Network?
East Export Network leverer en række gratis tjenester på internettet. East-X-Net
arbejder med nyhedsanalyse, rådgivning og formidling. Målet er at levere ydelser, som
giver overblik over Østeuropa området. Forsiden på www.east-x-net.dk giver dig et
hurtigt overblik og adgang til tjenesterne.
Betingelser for brug af East Export Network?
Brugen af East-X-Net's gratis internet tjenester er forbundet med betingelser.
Betingelserne er angivet på websitet under ”Copyright og trademarks”.
Hvordan reklamerer man på East Export Network?
Der tilbydes en lang række muligheder for at reklamere for et produkt eller
serviceydelse. Se desuden ”Markedsføring via East-X-Net” i denne brochure.
Kontakt East-X-Net og hør nærmere om mulighederne.
Hvem er Loumann.dk?
Loumann.dk varetager vedligeholdelsen af East-X-Net. Loumann.dk arbejder med
udviklingen af hjemmesider for danske virksomheder.
Har du et spørgsmål?
Ring på tlf. 26926554. Du kan også sende en mail til mail@east-x-net.dk
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Info om Øst Magasinet
Øst Magasinet’s formål:
At informere om Østeuropa på en saglig, seriøs, men også gerne debatskabende
måde. Øst Magasinet skal styrke vores læsere i deres forståelse af
erhvervsmæssige, politiske og kulturelle informationer vedrørende Østeuropa.
Publikationen skal skabe et fortløbende overblik over forgange begivenheder, men
også give basis for forståelse og analyse af kommende begivenheder.
Øst Magasinet er en erhvervsmæssige, organisationsmæssig og partipolitisk
uafhængig publikation.
Øst Magasinet udgives som en uafhængig publikation.
Øst Magasinet's journalistik er seriøs, kritisk og fair. Til gengæld har enhver ret til at
være uenig med Øst Magasinet og mulighed for at give udtryk for uenigheden i Øst
Magasinet's kronikforum.
Hovedredaktion:
Chefredaktør Allan Loumann Lissau (Ansvarsh.)
Videnpark Trekantsområdet
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
7000 Vejle
Tlf. 75 72 02 32
Fax 75 724 45 32
Redaktionen: redaktionen@east-x-net.dk
Indlæg og pressemeddelelser kan sendes til: mail@east-x-net.dk
Der er indgået formelle og uformelle aftaler med journalister, danske medier og
virksomheder, som leverer artikler til Øst Magasinet.
Publikationen udgives månedligt på nettet, samt sendes til tilmeldte abonnenter.
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Markedsføring via East-X-Net
East-X-Net leverer følgende muligheder for at markedsføre dit produkt:
Banner annoncering
En bannerannonce på internettet giver jer mulighed for at nå ud til et stort antal brugere
med interesse for Østeuropa. Banneret kan fungere som et link til virksomhedens
hjemmeside eller til en særlig kampagneside. Som banner annoncør betaler man for
antallet af eksponeringer.
Øst Magasinet
Annoncering via Øst Magasinet er en god måde, at nå din målgruppe!
Enten som et tekstsponsorat eller banner i Øst Magasinet mail, eller en separat mail
med dit eget budskab. Annoncering med nyhedsbrev opfattes ofte ikke som reklame af
læseren, da brugeren selv har bedt om at få information tilsendt.
Erhvervskontakt Østeuropa
Erhvervskontakt er en database forbeholdt danske virksomheder og organisationer,
som arbejder med Østeuropa. Det er muligt at annoncere din virksomhed i
databasen.
Kontakt East-X-Net og modtag en prisliste over de omtalte muligheder.
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“Hard facts” om East-X-Net
Adresse:
Telefon:
Mail:
Hjemmeside:
Ejerforhold:
Ejer:
Bank:
Kontonr.:
Se. nr.
Etableringsår
Revision:

Videnpark Trekantområdet
Vesterballevej 5, 7000 Fredericia
26-926554
mail@east-x-net.dk
www.east-x-net.dk
Enkeltmandsejet.
Loumann.dk / Allan Loumann Lissau
Jyske Bank
7244-1328001
25260481
2000
Revisor Anne-Marie Ottesen, Hedensted.

Kørselsvejledning:
Kør via motorvej mod Fredericia. Tag afkørsel 59 – Fredericia Syd / Snohøj.
Kør til venstre efter afkørsel. Videnparken ligger herefter 200 m. fremme
på venstre side.
Parkering:
Der er gode parkeringsforhold foran Videnpark Trekantområdet.

