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Priser for banner annoncering på
www.skagen.net

Priser for flashbanner annoncering på
www.skagen.net

Område 4:
12 mdr. - 12.000 kr.

Område 1:
6 mdr.: 3.600 kr. - 12 mdr.: 5.600 kr

Område 5 - 6:
12 mdr. — 6.000 kr.

Område 2:
6 mdr.: 3.200 kr. - 12 mdr.: 4.800 kr.

Annoncer indgår IKKE i en rotationsordning på de pågældende placeringer.

Område 3:
6 mdr.: 2.400 kr. - 12 mdr.: 3.600 kr.

Alle priser er ekskl. moms

Annoncer indgår i en rotationsordning på de pågældende placeringer.

Annoncering på www.skagen.net - sider målrettet turistinformation.
Bliv annoncør på www.skagen.net – lokalområdets elektroniske turistportal, med en bannerannonce.
www.skagen.net, har gennem flere år været Google’s foretrukne portal for turistinformation om
Skagen. Således foretrækker Google www.skagen.net frem for 5.580.000 andre hjemmesider ! Det
er naturligvis denne placering som er medvirkende til at www.skagen.net hvert år besøges af mere
end 200.000 personer, som i hovedregel alle søger turist information om Skagen.
- potentiel seriøs trafik direkte til din hjemmeside via www.skagen.net
www.skagen.net er en integreret del af www.skagensavis.dk, som er lokalområdets foretrukne nyhedsmedie. Mere end 5000 læsere besøger hver dag Skagens.Avis.dk
www.skagen.net giver mulighed for online bannerannoncering i forskellige prislejer.
Priserne oplyst her, gælder for annoncering på de sider som er på domænet: www.skagen.net
(Hvis du ønsker målrettet annoncering mod Skagboer samt deltidskawboer som søger information
om Skagen, er det på domænet www.skagensavis.dk som du skal annoncere. Kontakt os for yderligere information)
Annoncering på www.skagen.net
Er traditionel bannerannoncering som du ser på modsatte side. Når en bruger klikker på din annonce
sendes vedkommende til din hjemmeside, eller til en stor ”helsides” annonce som vi opretter for
dig. Bannerannoncer optages for minimum 6 måneder. Priserne er yderst rimelige med tanke på den
eksponering du som annoncør får.
Alle priser er eksklusiv moms, og gælder indtil ny prisliste udsendes - Der tages forbehold overfor
udsolgte perioder samt skrive og tastefejl. Skagen d. 17/04-2015.
Kontakt os nu for yderlig information.
Redaktionen: Tlf. 4016 6942 - email: redaktion@skagensavis.dk

www.skagen.net er et produkt som leveres af SkagenMedia ApS - Skråvej 6F - 9990 Skagen

