FISKERFORUM.DK
Topbanner. 990 x 200 pixels
Forskellige eksponeringer.
Fast på temasider
Kan vise tilfældige max 5
INDHENT PRIS

Full Site 4 X 4 – banner 120 x 130 pixels
Fast på alle sider undtaget temasider
+ 4 mill eksponeringer pr. år
PRIS PR. MÅNED: KR. 4.000,00. MIN 3 MDR.

Dobbelt banner 5 x 2 – 250 x 130 pixels
Vises tilfældigt på alle
siderne på FiskerForum
+ 500.000 eksponeringer pr. år
PRIS PR. MÅNED: KR. 2.500,00. MIN 3 MDR.

Forside banner 990 x 100 pixels.
Evt. 2 delt 495 x 100 pixels
+ 1 mill eksponeringer pr. år
PRIS PR. MÅNED: KR. 4.000,00. MIN 3 MDR.

Standard banner 250 x 60 pixels
Vises tilfældigt på alle
siderne på FiskerForum
+ 300.000 eksponeringer pr. år
PRIS PR. ÅR: 6.000,00. MIN 12 MDR.
ANVENDTE FILTYPER TIL BANNERE SKAL
VÆRE I JPG ELLER GIF MAX 15KB

VI ER ALTID FØRST MED DET SIDSTE!

FiskerForum.com er portalen, hvor alle oplysninger og nyheder i relation til
erhvervsfiskeriet er samlet.
Vi sikrer lynhurtig nyhedsformidling via løbende opdateringer af danske,
nordiske og udenlandske nyheder.
Desuden indeholder FiskerForum.com en lang række nyttige funktioner, som
f.eks. hyrebørs, jobopslag, køb og salg, kutterinfo, AIS samt specielle jobannoncer med kompetencer for erhvervet til søs.
FiskerForum.com betragtes i branchen, som det naturlige valg, når tiden er til,
at blive opdateret på erhvervsfaglige nyheder. Derfor er det også et attraktivt
medie for annoncører. Vi tilbyder annoncering med en eksponeringspris helt
i bund.

Med dokumenterede 100.000 besøgende pr. måned fra alle de skandinaviske
lande, kommer du i kontakt med mange brugere af netop dine produkter til
branchens laveste kontaktpris.
Vore sider er i dag ligeledes repræsenteret på de sociale medier – dette er
med til at øge fokus på FiskerForum.com – og dermed også på din virksomhed
og produkter.
DERFOR ER DET RELEVANT AT ANNONCERE
PÅ FISKERFORUM.COM

•
•
•
•
•
•

Din annonce rammer en klart defineret målgruppe
Mange målrettede besøgende
Du præsenteres sammen med andre førende leverandører
Mere trafik på din hjemmeside via link i annoncen
Stor tilgængelighed via internettet, satellit og mobiltelefon
Mere end 100.000 besøgende om måneden

Kontakt: Ebbe Hansen · info@fiskerforum.dk · www.fiskerforum.dk · Tlf. +45 97 31 19 46

