MEDLEMSKAP
Bli medlem på NTT Woodnet
Med ett medlemskap hos oss når din
verksamhet ut till rätt målgrupp och du
kan skapa nya kontakter inom branschen.

INTERNETPORTAL - Företagsprofil, marknadsföring, egna nyheter m.m.

Medlemsfördelar
✓ Log-in till alla funktioner på portalen
✓ Ökad synlighet online genom en
komplett företagsprofil, länk till er
hemsida m.m.

HEMSIDA/PORTAL

✓ Publicera egna nyheter direkt till
er målgrupp under rubriken
”Nytt från medlemmarna”
✓ Fria inlägg av jobbannonser
✓ Presentera kurser och mässdeltagande
✓ Annonsera till medlemspriser
✓ Komplettera era inlägg med bilder,
video etc.
✓ Fria inlägg av annonser på maskiner,
produkter och tjänster under rubriken
”Köp och sälj”

SÄTT IN EN NYHET

Medlemskap 11.800 kr/år

NYHETER
SKRIVNA AV
MEDLEMMAR

NYHETER
SKRIVNA AV
REDAKTIONEN

SE ANTALET VISNINGAR

NYHETSBREV
- branschnyheter via mail

Dina möjligheter
Generell information

ANNONSERING PORTALEN
Startsidan

Du har möjlighet att synas med banners
på portalen och med annonser i vårt
nyhetsbrev som skickas ut till beslutsfattare i branschen.
Våra siter är responsiva vilket innebär
att de anpassar sig efter den skärm de
visas på. Html- och scriptbanners skall
vara anpassade till responsiv visning.
Tänk på att annonsen ska vara läsbar
även då den ses på en mobilskärm.
Utformning av annonser ingår i priset
(ett korrektur, därefter 1 000 kr
per påbörjad timme).
Annonser och banners länkas till er
hemsida, det går också bra att bifoga
annan länk då ni lämnar ert material.

Toppbanner
930x180 pixlar

Billboard
980x540 pixlar

Toppbanner Full Size
1800x450 pixlar

Sticky Banner
240x400 pixlar

Hörnbanner
200x300 pixlar

Sidbanner
200x175 pixlar

Medlemspaket
12 månader sidbanner på portalen
1 toppannons i nyhetsbrevet
2 mittenannonser i nyhetsbrevet
2 bottenannonser i nyhetsbrevet
1 års medlemskap

Pris: 22.000 kr
Banners på portalen delar plats
med upp till tre andra. Undantaget
titelbanner och innehållsbanner som
är själva och sticky banner som delar
plats med upp till två andra.
Banners roterar vid sidskifte.
Animerade banners:
Animationen ska hålla sig inom
20 sekunder.
Filtyper: Statisk: jpg – Animerad: gif,
Html (zip med allt material), Script
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Kampanjbanner 1*
- Startsidan 300x250 pixlar

2

Kampanjbanner 2**
- Startsidan 300x250 pixlar

1
2
Gigabanner - Startsidan
930x250 pixlar

Gigabanner - Startsidan
930x250 pixlar

* När man köper plats nr 1 ligger
man också på plats nummer 3,
längre ned på sidan.
** När man köper plats nr 2
ligger man också på plats
nummer 4, längre ned på sidan.

Banner specifikationer

Artikelsidan

Priser per månad för medlemmar.

Toppbanner

Statisk eller animerad, max 70 Kb
Artikelsidan 		
13.500 kr
Startsidan + övriga sidor
12.000 kr

Billboard

Statisk eller animerad, max 150 Kb
Artikelsidan
27.500 kr
Startsidan + övriga sidor
27.500 kr

Toppbanner Full Size

Statisk, max 250 Kb
Artikelsidan
Startsidan + övriga sidor

31.800 kr
31.800 kr

Sticky Banner

Statisk eller animerad, max 90 Kb
Artikelsidan 		
10.800 kr
Startsidan + övriga sidor
10.800 kr

Hörnbanner

Statisk eller animerad, max 70 Kb.
Artikelsidan 		
7.250 kr
Startsidan + övriga sidor
7.250 kr

Sidbanner
Toppbanner
930x180 pixlar

Billboard
980x540 pixlar

Toppbanner Full Size
1800x450 pixlar

Statisk eller animerad, max 40 Kb
Artikelsidan 		
2.400 kr
Startsidan + övriga sidor
2.400 kr

Kampanjbanner pos 1

Statisk eller animerad, max 75 Kb
Startsidan
10.600 kr
Artikelsidan
9.550 kr

Kampanjbanner pos 2

Sticky Banner
240x400 pixlar

Hörnbanner
200x300 pixlar

Sidbanner
200x175 pixlar

Statisk eller animerad, max 75 Kb
Startsidan
8.550 kr
Artikelsidan
6.750 kr

Gigabanner pos 1

1

Statisk eller animerad, max 70 Kb
Startsidan
13.500 kr

2

Gigabanner pos 2
Kampanjbanner
Artikelsidan
300x250 pixlar

Kampanjbanner
Artikelsidan
300x250 pixlar

Titelbanner
300x60 pixlar

Statisk eller animerad, max 70 Kb
Startsidan
9.550 kr

Titelbanner

Statisk, max 20 Kb
Artikelsidan

Artikelbanner

4.275 kr

Statisk eller animerad, max 100 Kb
Artikelsidan
10.800 kr
Artikelbanner
660x200 pixlar

Sticky, hörnbanner och sidbanner visas
endast på desktop.

ANNONSERING I NYHETSBREVET
Nyhetsbrevet skickas ut via mail och innehåller relevanta branschnyheter.

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev
STREAMER 820x28 px

TOPPANNONS

TOPPANNONS

TOPPANNONS FULL SIZE

MITTENANNONS

MITTENANNONS

MITTENANNONS FULL SIZE

BOTTENANNONS

BOTTENANNONS

BOTTENANNONS FULL SIZE

VÄNSTER 400x200 px

VÄNSTER 400x200 px

VÄNSTER 400x200 px

HÖGER 400x200 px

HÖGER 400x200 px

HÖGER 400x200 px

Streamer
Pris per vecka

8.100 kr

Toppannons
Pris per utskick

3.400 kr

Toppannons Full size
Pris per utskick

6.500 kr

Mittenannons
Pris per utskick

2.400 kr

Mittenannons Full size
Pris per utskick
4.400 kr
Bottenannons
Pris per utskick

820x200 px

Sponsrat innehåll
15.000 kr/vecka

Nativeannons (sponsrat innehåll)
kommer med i ett nyhetsbrev
under bokad vecka.

820x200 px

820x200 px

Woodnet.se erbjuder prisvärd och effektiv
marknadsföring som vänder sig direkt till din
målgrupp inom träindustrin.
NTT/Woodnets främsta målgrupper är
alla som arbetar med och säljer trä

de som bygger maskiner för sågverksindustri
och träbearbetning

1.750 kr

Bottenannons Full size
Pris per utskick
3.300 kr
Material: Statisk annons
Filtyper: Jpg, gif eller png
Storlek: Max 50 kb

de som arbetar med samhällsbyggnad,

arkitektur och politiken runt träbranschen
Att annonsera på Woodnet.se och i vårt
nyhetsbrev ger dig möjlighet att påverka alla
de människor som styr vår vardag.

Priserna är medlemspriser.

www.woodnet.se
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