Annonsera på Avpixlat
Presentation
Avpixlat är Sveriges största och mest respekterade sajt för Sverigevänlig nyhetsförmedling och
opinionsbildning. Med en annons på Avpixlat når du ett sexsiffrigt antal svenskar som varje vecka gör
drygt en halv miljon besök med bortemot 2 miljoner sidvisningar. Våra priser är ytterst
konkurrenskraftiga. Hos oss betalar du bråkdelen jämfört med många ”gammelmedier” med
motsvarande eller färre antal läsare, samtidigt som du stödjer den Sverigevänliga saken.

Allmänna villkor
Alla annonsplatser är fasta och exklusiva, dvs din annons visas alltid på överenskommen beställd
plats och du delar den inte med någon annan annonsör.
Alla annonser är klickbara. Du bestämmer själv om länken ska gå till förstasidan på din webbplats
eller till en specifik produktsida.
Vi tar emot annonser som bildfiler med formaten PNG, JPG eller PSD. I undantagsfall kan animerade
GIF-bilder godtas, däremot för närvarande inte rörlig Flash-grafik och liknande. Avpixlat kan i
samarbete med en extern aktör erbjuda kostnadsfri hjälp med att formge din annons på ett
professionellt sätt.
Priser anges exklusive moms och avser en veckas annonsering. Vid sammanhängande annonsering
under längre tid än en vecka utgår rabatt med för närvarande 10% för vecka 2, 15% för vecka 3 och
20% för vecka 4 och framåt. Om ny beställning sker under pågående annonsperiod erhålls den rabatt
man uppnått vid tidigare beställning för hela den nya beställningen. Beställning behöver inte avse
sammanhängande period för att rabatt skall utgå, utan kan göras för valfria kalenderveckor.
Betalningsvillkor för fakturor är 10 dagar.
Placeringar, format och priser kan komma att ändras fortlöpande. Ingångna avtal gäller dock alltid
tills de löper ut.

Format och priser
Överst på förstasida
Hel 1200 x 100 pixlar

6.000 kr

Halv (vänster eller höger) 594 x 100 pixlar

4.000 kr

(Annonsen visas på alla sidor)

Nedanför featured-område
Hel 922 x 100 pixlar

4.000 kr

Halv (vänster eller höger) 450 x 100 pixlar

2.800 kr

(Annonsen visas på förstasidan)

I sidfält 1
Yttre guld 245 x 100-240 pixlar

4.000 kr

Yttre silver 245 x 100-240 pixlar

3.500 kr

Yttre brons 245 x 100-240 pixlar

3.000 kr

Inre guld 245 x 100-240 pixlar

3.500 kr

Inre silver 245 x 100-240 pixlar

3.000 kr

Inre brons 245 x 100-240 pixlar

2.500 kr

Yttre/inre plåt 245 x 100-240 pixlar

2.000 kr

(Annonsen visas på alla sidor)
1

Priser för sidfält avser lägsta höjdmåttet. Addera 100 kr för varje ökning av höjden med 10 pixlar.

Inre sidfält är billigare pga att det inte sträcker sig till toppen av förstasidan. Det gör det dock på artikelsidor.
Guld/silver/brons-konceptet innebär att du betalar för hur din annons prioriteras i sidfältet. Betalar du för guld
är du garanterad att din annons alltid är placerad högst upp. Köper du silver eller brons kan din annons placeras
högst upp så länge ingen annonsör köpt en högre placerad annonsplats. Avpixlat förebehåller sig dock rätten
att placera egna informationsbanners på oköpta annonsplatser. Plåt hamnar alltid nedför sådan information.

På artikelsidor
Upptill 640 x 80 pixlar

5.000 kr

Nedtill 640 x 80 pixlar

3.000 kr

(Annonsen visas på alla artikelsidor)

För eventuella andra format och placeringar, kontakta Avpixlats annonsavdelning.

