Ålandstidningen digitala tjänster
kommunikation, information, tjänster, nyheter
och underhållning på Åland

Digitalt stärker din kampanj
❑ Digitalt kompletterar - du når en bredare målgrupp

❑ Genom att kombinera digitalt och print äger du en större
andel av mediabruset på Åland
❑ 95% av marknadscheferna avser kombinera online och
offline marknadsföring*
❑ Marknaden.ax och Bilwebben ger dig även möjlighet att
jobba med mikromålgrupper (fråga din säljare)
❑ E-tidningens söndagspaket ger dig 24 000 nedladdningar
per månad
* Gartner CMO Spend Survey,

Alandstidningen.ax
❑ Ger dig en hög frekvens av visningar (över 140 000 visningar
per vecka på de bästa platserna)
❑ Ett brett urval av format och placeringar gör att du kan
variera din synlighet
❑ Ger dig uppföljning och statistik (impressions, ctr)

Besökare per ålder

Alandstidningen.ax stärker din kampanj
kommunikation, information, tjänster, nyheter och underhållning på Åland

330 000

> 100 000

> 25 000

sidvisningar per vecka

besök per vecka

besökare per vecka

(alla sajter)

(alla sajter)

(alla sajter)

160 000
Nedladdningar av e-tidningen
per månad

MOBIL: 39% DESKTOP: 49% TABLET: 12%

55

Priser - alandstidningen.ax

60

92

ID

Namn/Placering

Enhet

Antal visningar
(snitt/vecka)

55
92

Topbanner
Menu ba r

Des ktop, tablet, mobil
Des ktop, tablet

100 000
100 000

50%
50%

86

Nyhets toppen

Des ktop, tablet, mobil

100 000

50%

980 x 200px
214 x 60px
980 x 200px, 660
x 400px

56

Ma i n Content 1

Des ktop, tablet, mobil

100 000

50%

480 x 200px

490,00 €

57
62
59
59
60
60

Ma i n Content 2
Ma i n Content 3
Si de bar narrow - 1
Si ed bar narrow -2
Si de bar mi ni - Gold
Si de bar double - Gold

Des ktop, tablet, mobil
Des ktop, tablet, mobil
Des ktop, tablet
Des ktop, tablet
Des ktop, tablet
Des ktop, tablet

145 000
145 000
90 000
90 000
90 000
90 000

50%

480 x 200px

50%
50%
50%
50%

300 x 300px
300 x 300px
250 x 120px
250 x 240px

490,00 €
390,00 €
390,00 €
390,00 €
120,00 €
192,00 €

60
61

Si de bar tri ple - Gold
Si de bar mi ni - Silver

Des ktop, tablet
Des ktop, tablet

90 000
90 000

50%
50%

250 x 360px
250 x 120px

252,00 €
90,00 €

61
61
66

Si de bar double - Silver
Si de bar tri ple - Silver
Si de bar mi ni - Bronze

Des ktop, tablet
Des ktop, tablet
Des ktop, tablet

90 000
90 000
90 000

50%
50%
50%

250 x 240px
250 x 360px
250 x 120px

144,00 €
189,00 €
70,00 €

66
66

Si de bar double - Bronze
Si de bar tri ple - Bronze

Des ktop, tablet
Des ktop, tablet

90 000
90 000

50%
50%

250 x 240px
250 x 360px

112,00 €
147,00 €

67

Si de bar mi ni - Random

Des ktop, tablet

90 000

50%

250 x 120px

50,00 €

67

Si de bar double - Random

Des ktop, tablet

90 000

50%

250 x 240px

80,00 €

67

Si de bar tri ple - Random

Des ktop, tablet

90 000

50%

250 x 360px

105,00 €

140

Ma tetta n

Des ktop, tablet, mobil

12 000

100%

484 x 200px

Delning

Format

Per vecka (€)
690,00 €
290,00 €

(3 st)

86

590,00 €

Kontakta säljare

61

56

(3st)

59

57
62

66

(3st)

Marknaden.ax
❑ Erbjuder annonsören möjlighet till både hög
visningsfrekvens och mikromålgrupper
❑ Mikromålgrupperna (33 olika kategorier) ger dig
möjlighet att synas i rätt sammanhang för
besökare som är intresserade av just dina
produkter och tjänster
❑ Kombinera olika mikromålgrupper över längre
tid för extra rabatter
Besökare per ålder

ÅLANDS LEDANDE
MARKNADSPLATS
> 100 000 besök
varje månad

Priser - marknaden.ax
❑

Placeringarna på kategoriplatser bokas månadsvis och tillsvidare samt har en uppsägningstid om 30 dagar (plac. D, E, F).

❑

Topbanner, Outer Gold och Main content-front page kan bokas veckovis (plac. A, B, C)

❑

Varje bokning medför administration och för att hantera den kostnaden så ser vi gärna att minsta bokningssumman är
30€/mån (du kan naturligtvis boka flera kategorier)

❑

Vi hjälper dig gärna att producera annonsen enligt ditt manus och bildmaterial, för det debiterar vi 15€ per annons

❑

Du har möjlighet till rabatter ju längre bindningstid du väljer. Fullständig prislista fås av din säljare

D

F
E

A

B

C

Format och priser
e-tidningen (söndag)
❑
❑
❑
❑
❑

E-tidningen är den digitala versionen av papperstidningen
Ett attraktivt söndagsspaket med över 24 000 nedladdningar per månad
Du når läsaren redan kl 22 kvällen innan!
Addera klickbarhet till din annons och styr läsaren dit du vill
80% av e-tidningsläsarna läser hela tidningen

Storlek

Format

Pris

Helsida

184,6 x 265mm

1 införande: 450,00€
Månadspaket: 800,00€

Halvsida

184,6 x 130mm

1 införande: 280,00€
Månadspaket: 400,00€

Klickbar annons

Materialstopp

15,00€ per införande

•Annonsmanus för produktion senast 2 vardagar innan utgivning
•Heloriginal senast kl 12 en vardag innan utgivning

