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Ni millioner kroner til landdistrikter

Worth Keeping nu på spil hos Danske Spil
DANKORT Danskerne foretog godt 16 millioner dankortbetalinger i danske internetbutikker i 1. kvartal 2013. Det er en stigning på godt to millioner betalinger i forhold til samme periode i
2012, viser nye tal fra Nets. Det gennemsnitlige køb med Dankort
på internettet var 568 kroner i 1. kvartal. Det er 31 kroner lavere
endKeeping
gennemsnitskøbet
i samme
Niche-virksomheden Worth
står bag
de periode i 2012.

nye 3D kampagner, som Danske Spil benytter i
NYHEDER
sin markedsføring til nuværende og nye kunder

LANDSBYER Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har givet
tilsagn om støtte til 32 projekter i landdistrikterne. Blandt modtagerne er Norddjurs Kommune, der får 400.000 kroner til projektet “Fremtidens landsbyturisme på Norddjursland”, og LAG
Djursland, der kan se frem til at modtage 273.000 kroner til “Konceptudvikling af fremtidens landsbybutik på Djursland.”

Midtdjurs Kommunevåben rullet ud på ny

Af Lars Norman Thomsen
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“”Vi har brugt 3D med stor
succes gennem det seneste
halve år. Effekten er væsentlig bedre, selvom det er dyrere
at producere. “ siger Christian
Stengaard fra Danske Spil A/S.

Ekstra opmærksomhed
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