Golfbranschen
för dig som jobbar med golf

a n n o n s p r i s li s t a

2021

annonsplaceringar:

♦ STARTSIDA

Golfbranschen.se är ett informationsnav för alla som jobbar med
golf, helt eller delvis. Vi publicerar nyheter varje vardag (och ibland
på helgerna) vilket ger annonsörer en daglig relation med alla läsare
som vill vara pålästa och uppdaterad om vad som händer i den
svenska golfbranschen.
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1. GIANT PANORAMA
BREDD: 1890 px.
HÖJD: 400 px (kan varieras)
PRIS: från 4 900 kr/vecka. 14 900 kr/månad.
Annonsen ligger alltid överst, på alla sidor.
Bra synlighet. Flexibelt format. Höjden kan varieras.
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annonsplaceringar:

♦ ARTIKELSIDA

Din annons syns i samtliga artiklar på Golfbranschen.se under
avtalad period.

5. ARTICLE BANNER : TOPP

BREDD: 640 px
HÖJD: 150– 300 px
PRIS: 3 900 kronor/vecka, 9 900 kr/månad
Den här annonsen ligger alltid högst upp i samtliga artiklar.

6. ARTICLE BANNER : BOTTEN

BREDD: 640 px
HÖJD: 250–300 px
PRIS: från 1 900 kronor/vecka. 2 700 kronor/månad.
Den här annonsen ligger alltid efter alla artiklar.

5

2. PANORAMA
BREDD: 798 px.
HÖJD: 120 px
PRIS: 3 900 kr/vecka. 12 900 kr/månad.
Annonsen ligger alltid på samma placering i headern, på alla sidor.
Bra synlighet. Fast format. Går att mobilanpassa (320x320).
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s k r ä d d a r s y d d a lö s n i n g a r

7. PROMOTION
3. REKTANGEL / SIDEBAR
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BREDD: 250 px.
HÖJD: 250–600 px
PRIS: från 2 900 kr/vecka. 9 900 kr/månad.
Flexibelt format. Bredden är fixerad men höjden kan variera i storlek.
Syns även när en artikel visas.

4. MODUL / LÖPSEDEL

BREDD: 798 px. HÖJD: 250 px (kan varieras)
PRIS: från 3 900 kr/vecka. 11 900 kr/månad
Ligger i innehållsblocket, väl synlig men inte störande för den som
scrollar sig genom innehållet på första sidan. Finns i flera olika
skräddarsydda placeringar.
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Vi utvecklar lösningar efter ditt behov för att lyfta ditt
varumärke och i förlängningen din försäljning. Har
du en produkt, tjänst eller erbjudande du vill berätta
men som inte faller inom ramen för vår vanliga
ordinarie bevakning? Vi skräddarsyr en lösning och
kategoriserar storyn under Promotion. Vi hjölper till
med textproduktion.
PRIS: 9 900 kr/2 500 tecken

8. PRESSMEDDELANDEN
Publicera ditt pressmeddelande på
Golfbranschen.se, inklusive bilder.
Du når du våra läsare på sajten och våra följare på
Facebook, Twitter, Instagram samt prenumeranterna
på veckans nyhetsbrev.
PRIS: 1 900 kronor
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annonsplaceringar:

♦ NYHETSBREV
Golfbranschens nyhetsbrev summerar veckans viktigaste nyheter från Golfbranschen.
Att annonsera i nyhetsbrevet är ett bra komplement till annonsering på
Golfbranschen.se då det når läsare som inte besöker sajten lika ofta, utan nöjer sig
med att få informationen via nyhetsbrevet.
Nyhetsbreven skickas en gång i veckan (fredagar).

MODUL/BANNER :

FORMAT: 565x240 pixlar.
MODUL TOP: 4 900 kr/vecka, 14 900 kr/månad (4 veckor)
MODUL MIDDLE: 2 900 kr/vecka, 9 900 kr/månad (4 veckor)
MODUL BOTTOM: 2 900 kr/vecka, 9 900 kr/månad (4 veckor)

PLATSANNONSER

Hitta rätt person till rätt position med en skräddarsydd platsannons
på Golfbranschen.se – samtidigt som du bygger ditt varumärke för
framtiden. Golfbranschen.se ger rekryterande företag möjligheten att
exponeras i den redaktionella miljö som kandidaterna själva vänder sig
till när de vill läsa och fördjupa sig inom sitt område.
KONTAKT:
Tommy Jeppsson
E-post: tommy.jeppsson@golfbranschen.se
Telefon:+46-(0)70–456 23 19

