
Dine muligheder
Generelle Informationer

Nyhedsbrev annoncering
Medlemspriser pr. udgivelse

Du har mulighed for at blive synlig med 
bannere på portalen og med annoncer i 
vores daglige nyhedsbrev, som modtages 
af beslutningstagere inden for branchen. 

Vores site er responsiv og bannerne 
tilpasser sig den skærm de bliver vist 
på. Html- og scriptbannere skal således 
være egnet til responsiv visning. Vær 
opmærksom på, at bannerne til mobilsi-
tet er læsbare på de forskellige skærme.

Vi udarbejder annonceringen gratis, 
når der bestilles min. 5 annoncer i ny-
hedsbrevet eller min. 2 måneders ban-
ner på portalen. Ellers er prisen 500 kr. 
pr. annonce. Færdig materiale leveres 
senest 2 hverdage inden publicering. 

Skal vi være behjælpelige med at 
udforme annonceringen, vil I blive 
kontaktet af vores grafiker, der drøf-
ter det videre forløb med jer. Ved 
spørgsmål står vi gerne til rådighed. 

Nytorv 7, 4. Th.   •   9000 Aalborg   •   Tlf. 7228 6970   •  www.nordiskemedier.dk

Alle bannere på portalen undtagen titelban-
neret deler plads med op til 3 andre. 

Animerede bannere: animationen skal holde 
sig inden for 20 sekunder.
Filtyper 
Statisk: jpg Animeret: gif, Html 
(zip med alt kildematerialet), Script

Alle annoncer i nyhedsbrevet er statiske og 
afleveres som jpg eller gif filer.

Leder IDAG er samlingspunktet på nettet for virksom-
hedsledere, der søger inspiration til udvikling af virksom-
heden. Med et log-in får du alle muligheder for at profi-
lere dig direkte ind i hjertet af din målgruppe og skabe de 
relevante kontakter.

BLIV MEDLEM AF

Fordelingen af læsere af nyhedsbreve ift. stilling

Salg og marketing

Udvikling og kvalitetsledelse
Administration, Økonomi, HR mv.
Liberalt erhverv

Direktør mv.

Produktion

Indkøb
Undervisning mv.
Andet

Forsiden

Klassisk kampagne
for medlemmer
6 mdr. sidebanner, artikel
6 mdr. sidebanner, forside &  
    øvrige sektioner 
5 x topannoncer
4 x midtannoncer
4 x bundannoncer 

Medlemskab  6.800 kr./år

Pris: 26.500 kr.
Besparelse: 10.300 kr.

Artikelsiden

Alle priser er medlemspriser.

TOPbanner

GIGAbanner

KAMPAGNE
banner 1

KAMPAGNE
banner 2

GIGAbanner 1
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TOPANNONCE Højre
2.000 kr./dag
400x200 pixels. Max. 30 kb.

TOPANNONCE Venstre
2.000 kr./dag
400x200 pixels. Max. 30 kb.

MIDTANNONCE Venstre
1.500 kr./dag
490x147 pixels. Max. 20 kb.

MIDTANNONCE 
Højre
1.500 kr./dag
310x235 pixels. 
Max. 20 kb.

BUNDANNONCE 
Højre
1.000 kr./dag
310x235 pixels. 
Max. 20 kb.

BUNDANNONCE Venstre
1.000 kr./dag
490x147 pixels. Max. 20 kb.

 9 Log-in til alle faciliteterne på portalen.
 9 Virksomhedsprofil, søgeord og link til hjemmeside.
 9 Indrykning af egne nyheder i nyhedsbrevet under 

“Nyt fra medlemmerne”.
 9 Indrykning af messedeltagelse.
 9 Indrykning af jobopslag, der samtidig indrykkes på 

Jobindex og Jobnet.

 9 Indrykning af kurser.
 9 Annoncering til medlemspriser.
 9 Indrykninger kan suppleres med billeder, katalog og video.
 9 Indrykning af annoncer på “Maskiner”, “Produkter” 

og “Kompetencer”.

Fordeling af nyhedsbrev læsere

Medlemsfordele

Modtagere af nyhedsbrevet: + 8.300

Besøgstal/måned - pr. jan. 2017

  25.579 unikke besøgende 
  39.475 besøgende
  60.744 sidevisninger
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TOPBANNER  
Artikel 9.000 kr. 
Forside & øvrige sektioner 9.000 kr.
930x180 px - max. 70 KB

GIGABANNER 
Forside 9.000 kr.
980x480 px - max.150 KB

1

GIGABANNER 
Forside 6.000 kr.
980x480 px - max.150 KB

2

KAMPAGNEBANNER 
Forside 480x480 px 6.000 kr. 
Artikel 300x250 px 4.500 kr. 
Øvrig sektion 300x250 px  2.250 kr.
max.70 KB

2

TITELBANNER 
Artikel 9.500 kr.
200x60 px - max. 150 KB

Portal bannerannoncering

SIDEBANNER 
Artikel 1.400 kr.
Forside & øvr. sektioner 1.400 kr.
150x175 px - max. 40 KB

HJØRNEBANNER
Artikel 4.750 kr.
Forside & øvrige sektioner 4.750 kr.
150x300 px - max. 70 KB

KAMPAGNEBANNER 
Forside 480x480 px 7.250 kr.
Artikel 300x250 px 5.750 kr.
Øvrig sektion 300x250 px  2.850 kr.
max.70 KB

1

Medlemspriser pr. md.

- Kun på desktop

- Kun på desktop

En del af:



Daglige branchenyheder pr. e-mail.

NYHEDSBREVET

Portal med mulighed for firmaprofil, indrykning og markedsføring.

INTERNET PORTAL

Søgemaskiner

Nyheder skrevet 
af medlemmer

Nyheder skrevet 
af redaktionen

Indrykning af nyheder

Søgemaskiner

Viser antal visninger


