
BLACK FRIDAY PÅ ÅLANDSTIDNINGEN

Begränsat antal ytor! Först till kvarn!
Gäller endast bokningar som görs 25.11 mellan kl 8:30-15:30

30-80% rabatt



BLACK FRIDAY PÅ WEBBEN
Placering Listpris (€/vecka) Black Friday (€/vecka)

Topbanner
>100 000 visningar/vecka
980 x 240px/300 x 250px

739,00€ 369,00€

Blockbanner News Gold
110 000 visningar/vecka
480 x 200px

525,00€ 262,50€

Fullscreen takeover, 3 dagar
15-20 000 visningar/dag
1920x1080px/768x1024px

833,00€ 390,00€

• Samtliga placeringar delas 50/50
• Antal visningar är snitt visningar per vecka eller dag
• Placeringarna framgår ur placeringsguiden

3 
platser!

3 
platser!

3 
platser!

Topbanner
2 månader på marknaden.ax

500 000 visningar/månad
Endast 350,00€/månad

1
plats!

• Kan endast bokas 25.11 mellan 8:30-15:30
• Kan inte kombineras med andra erbjudanden
• Priset gäller för införande mellan 1.1.2023-28.2.2023
• Priset gäller inte i temasektioner, tematidningar och 

utgåvor med distribution till alla hushåll
• Max totalt två (2) platser per kund (alla kanaler 

sammanräknade)

https://www.alandstidningen.ax/sites/default/files/2022-08/Placeringsguide%20banners%20TOP8.pdf


BLACK FRIDAY PÅ STORBILDSSKÄRM
Placering Listpris (€/vecka) Black Friday (€/vecka)

Boka minst 3 spottar
(minst 2 spottar per vecka på olika 
skärmar)

Nya godbyv: 183,00€
Dalbo: 195,80€
Ö. utfarten: 207,90

Nya godbyv: 146,40€
Dalbo: 156,60€
Ö. utfarten: 166,30€

Boka minst 10 spottar
(minst 3 spottar per vecka på olika 
skärmar)

Nya godbyv: 183,00€
Dalbo: 195,80€
Ö. utfarten: 207,90

Nya godbyv: 109,80€
Dalbo: 117,50€
Ö. utfarten: 124,70€

• 1 spot = 8sek och motsvarar 20% av synligheten på skärmen (20% SOV) under en (1) vecka
• Skärmarnas placeringar framgår i  vårt mediakort

Max 30 
spottar!

Max 20 
spottar!

• Kan endast bokas 25.11 mellan 8:30-15:30
• Kan inte kombineras med andra erbjudanden
• Priset gäller för införande mellan 1.1.2023-28.2.2023
• Priset gäller inte i temasektioner, tematidningar och 

utgåvor med distribution till alla hushåll
• Max totalt två (2) platser per kund (alla kanaler 

sammanräknade)

https://www.alandstidningen.ax/sites/default/files/2022-08/%C3%85landstidningen-UTEREKLAM%20%28OOH-DOOH%29_1.pdf


BLACK FRIDAY PÅ ÅLANDSTIDNINGEN PRINT
Format/storlek Black Friday (€)

Uppslag 530x365mm 1 090,00€

Helsida* 254x365mm 590,00€

Halvsida* 254x180/125x365mm 295,00€

• Obs en av helsidesplatserna och två av halvsidesplatserna kan även bokas 5.12 förutom införande 
perioden som gäller generellt för Black Friday-kampanjen

Max 1 
plats!

Max 3 
platser!

Max 4 
platser!

• Kan endast bokas 25.11 mellan 8:30-15:30
• Kan inte kombineras med andra erbjudanden
• Priset gäller för införande mellan 1.1.2023-28.2.2023
• Priset gäller inte i temasektioner, tematidningar och 

utgåvor med distribution till alla hushåll
• Max totalt två (2) platser per kund (alla kanaler 

sammanräknade)



BLACK FRIDAY I E-TIDSNINGSAPPEN
Format/storlek Black Friday (€)

Publicera digital bilaga
(max 8 sidor)

590,00€

Publicera egen bilaga
(bläddringsbar med egen url)

390,00€

Blockbanner gold i e-
tidningsappen

2048x500px 290,00€/vecka

• E-tidningsappen ger ca 9 000 visningar per dag
• Exempel på egen bläddringsbar bilaga: ÅGK och Dax

Max 1 
plats

Max 1
plats

Max 3 
platser

NYA RIKTIGA PANGERBJUDANDEN!
Du får närmare info från din säljkontakt 
om de olika alternativen

• Kan endast bokas 25.11 mellan 8:30-15:30
• Kan inte kombineras med andra erbjudanden
• Priset gäller för införande mellan 1.1.2023-28.2.2023
• Priset gäller inte i temasektioner, tematidningar och 

utgåvor med distribution till alla hushåll
• Max totalt två (2) platser per kund (alla kanaler 

sammanräknade)

https://epaper.alandstidningen.ax/p/annonser/ladies-open-2022/r/1/1/4555/568939
https://epaper.alandstidningen.ax/p/annonser/dax-fixus/r/1/1/4555/607175


KONTAKTA SÄLJTEAMET PÅ ÅLANDSTIDNINGEN

https://www.alandstidningen.ax/kundservice/vi-jobbar-har

