BANNERE PÅ MCD’S HJEMMESIDE
DETALJER OM ANNONCERING VIA BANNERE PÅ WWW.MINICLUBDK.DK
INTRO:
Øg din synlighed på internettet med en reklame aftale med Mini Club Denmark! Dit banner kører på
hjemmesiden 24 timer i døgnet og kan ses af alle besøgende hvorend de måtte befinde sig i verden og på
hvilket som helst tidspunkt. Hjemmesiden er online hele tiden og dermed også dit banner!
Her ses statistik for februar måned 2010, som viser et gennemsnitlig antal unikke besøgende på ca. 127
om dagen samt 818 sidevisninger om dagen i gennemsnit:

Det giver et solidt fundament for masser af eksponering!

PLACERING PÅ HJEMMESIDEN:

-

Rød giver den bedste eksponering og er dermed dyrest, da den har samme placering på
hjemmesiden og er synlig stort set hele tiden. Der er dog en lille forskel på placering hvad enten
man er gæst, bruger eller bruger med medlemsrettigheder, da navigationsmenuen skifter
indhold/længde derefter. Roterer ikke med andre.

-

Grøn giver god eksponering da mange sider på hjemmesiden ikke har så meget indhold, så den
bliver synlig alligevel. Men da nogle sider har meget indhold (som f.eks. forsiden) så er den lidt
billigere. Til gengæld er den fast placeret og roterer ikke med andre.

-

Gul er en billig løsning men med en god og synlig eksponering. Her er man dog del af enrotation
på
maksimum
8
bannere
alle
fra
forskellige
annoncører.

PRISER:

1 måned løbetid

6 måneders løbetid*

12 måneders løbetid **

Rød felt

600,-

3300,-

6300,-

Grøn felt

450,-

2475,-

4725,-

Gul felt

300,-

1650,-

3150,-

* ½ måned rabat

** 1½ måned rabat

REGLER:
1.

Banneret leveres af annoncøren (se størrelser på tegning).

2.

Løbetiden kan aftales individuelt. Minimum løbetid er 1 måned.

3.

Maksimum løbetid er 12 måneder hvorefter der skal laves en ny aftale eller den eksisterende
fornyes.

4.

Banneret uploades til hjemmesiden til den 1. i næstkommende måned.

5.

Uploades banneret i indeværende måned betales der for 1 måned uanset hvor i måneden vi
befinder os.

6.

Link fra banneret til annoncørens hjemmeside er inkluderet i prisen. Annoncøren skal selv gøre
MCD opmærksom på hvis dette ønskes eller ej.

7.

Annoncøren betaler forud for et aftalt antal måneder og det er ikke muligt at få refunderet det
betalte beløb.

8.

Annoncøren kan vælge at få nedtaget sit banner før tid. Se endvidere punkt 7.

KONTAKT:
Skriv til Christian Nygaard Hansen på webmaster@miniclubdk.dk for at få lavet en aftale.
Har du brug for at kontakte vores kasserer så foregår det til Mogens Pedersen på
j.m.pedersen@hotmail.com

