Forside

Onlineannoncering 2018

WWW.NATURLI.DK

Banner 1
Banner 2

Med en kæmpe database af artikler bag sig er naturli.dk en stor videnbank for alle,
der ønsker at vide mere om naturmidler, kost, motion og alternative metoder, der
kan styrke sundhed og velvære. Alle nye artikler annonceres også via facebook,
der løbende trækker flere engagerede læsere til hjemmesiden.

Formater og priser
930x180 px

930x80 px

Banner 1
B: 930 x H: 180 px.
Pris: CPM: Kr. 220,Banner 3
B: 930 x H: 80 px.
Pris: CPM: Kr. 100,-

300x600
px

Banner 2
B: 300 x H: 600 px.
Pris: CPM: Kr. 120,-

Banner 4
B: 930 x H: 600 px.
Pris: CPM: Kr. 120,-

Banner 3
930x600 px

Banner 4

Vi har muligheden for at vise en mobilvenlig version af banneret for at gøre
annonceringen endnu bredere. Dette kræver, at du leverer et ekstra banner
med dimensionerne:
Banner 1, 2 og 3:
320 x 100 px.
Banner 4:
320 x 320 px.

Underside

Materiale

Banner 1

Materiale til bannerannoncering på website skal leveres som GIF, JPG, eller Flash
(med indsat ”click tag” + en GIF-fil til backup) i maks. 45 KB. Animation max 10 sek.
og/eller 3 loops. Der skal altid medsendes en URL-adresse.

Frister

Banner 2

Banner 3

Materiale til annonce- og bannerkampagner bedes leveret
senest 5 arbejdsdage før kampagnestart og sendes til
baastrup@mediegruppen.net vedlagt specifikation om
website, url landingpage, kampagneperiode og kunde.

141.266

Onlinetrafik på www.naturli.dk
114.033

Besøg pr. måned

79.044

Unikke besøg pr. måned

141.266

Sidevisninger pr. måned

Kilde: Google Analytics, periode 1. januar - 30. september 2017.
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Onlineannoncering 2018

Nyhedsbrev
Topbanner

NATURLI
NYHEDSBREV

Hver uge producerer redaktionen tre nye artikler, der lægges på naturli.dk og
som sikrer, at der altid er nye spændende vinkler på den alternative sundhed, som
lokker læserne til at åbne nyhedsbrevet. Sammen med tre nye brevkassesvar er
der grobund for en høj åbningsprocent af det ugentlige nyhedsbrev.

Midtbanner

Formater og priser
Topbanner

Midtbanner

Topbanner
B: 930 x H: 180

Midtbanner
B: 600 x H: 180

Nyhedsbrevet har med 10.400 modtager en åbningsprocent på 45%
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Materiale
Materiale til bannerannoncering i nyhedsbrevet skal leveres i formatet GIF
eller JPEG i maks. 45 KB. Animation (Flash eller animeret GIF) er ikke tilladt.
Der skal altid medsendes en URL-adresse.
Bannerne må gerne være forskellige, og de kan udskiftes løbende i perioden.
Alt materiale skal leveres til Mediegruppen på baastrup@mediegruppen.net

Pris
10.000 kr. pr. måned.

Nyhedsbrevet udgives hver uge

Annoncekonsulenter
Mette Baastrup
Tlf. 7640 6411
baastrup@mediegruppen.net
Helle Hviid
Tlf. 7670 6432
helle@mediegruppen.net

Horsensvej 72A
DK-7100 Vejle

T. +45 7089 0022
D +45 7640 6411

www.mediegruppen.net
info@mediegruppen.net

