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BANNERE på magasinetkunst.dk 

 

Topbanner  

 

• Vises på alle sider (Fast rotation mellem tre annoncer) 

• Inkl. link (max. 100 anslag) 

• 1000 b x 186 h px. (formater: jpg eller Gif max 10 sekunder) 

• Priser: 1 uge 2000 / 2 uger 3500 kr. / 3 uger 4500 kr. / 4 uger 5000   

• Vises ved hvert klik i hele annonceperioden 

 

 

Banner placering 1 (de to øverste) 

 

 

• Vises på forsiden (tilfældig orden - placering: de to øverste) 

• Inkl. link (Max 100 anslag) 

• 155 b x 220 h px. (formater:  jpg eller gif. Max. datamængde 25 kb) 

• Priser: 1 uge: 400 kr./ 2 uger: 700 kr./ 3 uger: 900 kr./ 4 uger: 1000 
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Banner placering 2 

 

 

• Vises på forsiden (tilfældig orden - men Ikke blandt de to øverste). 

• Inkl. link (Max 100 anslag) 

• 155 b x 220 h px. (formater:  jpg eller gif. Max. datamængde 25 kb) 

• Priser: 1 uge: 300 kr./ 2 uger: 550 kr./ 3 uger: 750 kr./ 4 uger: 900  

 

 

 

 

Betingelser 

Der sælges kun i hele uger (mandag – søndag).  

Alle priser er ex. Moms. 

Levering 

Webannoncer skal leveres senest tre hverdage før det skal online. Dvs. senest onsdag ugen inden det skal 

på. Det er kundens ansvar at levere banneret i det rigtige format til deadline. Eventuelt tabt annoncetid ved 

for sen aflevering refunderes ikke. Webannoncer udskiftes i tidsrummet 8.00-12.00 mandag. 

Filformat 

Banner skal leveres som jpeg eller gif á max 10 sekunder. 

 

Tillægsydelse 

Produktion af bannerannonce (NB. Kun jpg ikke Gif) 
 
650kr. ex. moms indeholdende designoplæg med 2 korrekturgange, herefter 650 kr. pr. 
påbegyndt time. 
 

Hvis du gerne vil have vores layouter til at sætte din annonce op, så skal du aflevere billedmateriale + tekst.  
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Statistik via Google Analytics – September 2017  

Sidevisninger gennemsnitligt ca. 10.000 pr. måned 
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