Prislista webbannonsering

2022

Energi & Miljös digitala kanaler är ett utmärkt sätt att komplettera annonseringen i magasinet. Den primära målgruppen är
konsulter inom installationsteknik som jobbar med såväl ventilation som värme och sanitet.
Annonseringen på webb och i nyhetsbrev är ett kostnadseffektivt sätt att öka exponeringsfrekvensen mot målgruppen.
Även om magasinet fortfarande är den kanal där vi har den bästa kontakten med våra medlemmar har den digitala aktiviteten
ökat så pass mycket det senaste året att vi med gott samvete kan rekommendera båda kanalerna.
Under 2022 hittills har vi haft ca 8 800 besökare per månad på webben. Nyhetsbrevet går ut till över 9 000 mottagare och
öppningsfrekvensen ligger på mer än 30 procent.

Nyhetssajten

Nyhetsbrevet

Panorama
Desktop: 980x240 px Mobil: 320x320 px

Plats 3
TWS
Desktop:
250x360 px
Mobil:
320x320 px

Nyhetsbrev 1.
468 x 240 px

Plats 2 (incontent)
Desktop: 468x240 px
Mobil: 320x320 px

Nyhetsbrev 2.
468 x 240 px

Priser

(Priser per vecka (33% SOV avses).

Annons

Format

Pris

Panorama

980x240 pixlar

7 000 kr

Plats 2 incontent + mobil

468x240 pixlar

5 000 kr

Plats 3 (TWS) + mobil

250x360 pixlar

4 500 kr

Plats 4 incontent + mobil

468x240 pixlar

3 000 kr

Plats 5 (TWS) + mobil

250x360 pixlar

2 000 kr

Nyhetsbrevet plats 1

468x240 pixlar

6 500 kr

Nyhetsbrevet plats 2

468x240 pixlar

5 000 kr

Nyhetsbrevet plats 3

468x240 pixlar

4 000 kr

energi-miljo.se

Teknisk specifikation
Materialinformation
Material ska vara oss tillhanda senast tre arbetsdagar före kampanjstart.
Materialet mejlas till annons@informa.se, frågor om material ställs till samma adress.
Ange följande information när ni levererar materialet:
• Vilken annonsör/kampanj materialet avser
• Start- och slutdatum
• Landningsurl/länkadress
• Kontaktperson och uppgifter
Godkända annonsformat:
Gif, jpg.
Storlek: Maxvikt 150 kb
Observera att energi-miljo.se är en responsiv sajt.
Kontakta vår säljare för mer information om vilka tekniska krav som ställs på din banner för att den ska
synas oavsett plattform. Alla ytor är för närvarande delade, med 33 procents visningsfrekvens per annons.
Tänk på att
• Alla banners måste vara testade innan vi får materialet till oss
• Inget ljud eller streaming får förekomma i annonserna
• Vi förbehåller oss rätten att neka material på grund av redaktionella beslut.
Annonsören ansvarar själv för att annonsen fungerar för besökarna.

Dina annonskontakter

Försäljning
David Andreasson
Tel 08-470 47 88
david@informa.se

Annonsmaterial
och platsannonser
Eva-Kajsa Hedström
Tel 08-470 47 81
annons@informa.se

EMTF Förlag AB, Karlsbodavägen 9, 16867 Bromma. Telefon: 070-266 43 40. energi-miljo.se

