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MEDIEINFORMATION 2021-2022
Nyhedssektionen på TEKNIQ Arbejdsgivernes hjemmeside bliver dagligt opdateret med nyheder inden for el,
vvs og industri. Målgruppen er organisationens medlemsvirksomheder, og du har mulighed for at profilere
dig overfor vores medlemmer gennem annoncering på hjemmesidens nyhedssektion og i de ugentlige
nyhedsbreve. Vores medlemmer er indehavere og ledere, og du er derfor sikker på, at dine budskaber havner hos beslutningstagerne i branchen.

BANNERANNONCER
Der tilbydes tre typer bannerannoncer i
nyhedssektionen på www.tekniq.dk

Eksempel på artikelside
Topbanner 960x180 px

TOPBANNER:
Bredde 960 x højde 180 px
Kr. 4.000 pr. måned (sælges kun som
hele måneder).
Topbannere vises i rotation med max 5
bannere.
Topbannere vises på artikler men ikke på
nyhedsforsider.
SIDEBANNER:
Bredde 264 x højde 220 px
Kr. 3.000 pr. måned (sælges kun som
hele måneder).
Banneret skifter mellem placeringerne på
forsiden og artikelsider.
Bannerne roterer med max ti bannere
fordelt på de forskellige placeringer.
GRIDBANNER:
Bredde 960 x højde 180 px
Kr. 4.000 pr. måned (sælges kun som
hele måneder)
Gridbannere vises i rotation med max 5
bannere.
Gridbannere vises på nyhedsforsider
men ikke på artikler.

Sidebanner
264x220 px

Eksempel på nyhedsforside
NYHEDSBREV-BANNER
TEKNIQ Arbejdsgiverne udsender to
nyhedsbreve på tirsdage (undtaget
uge 1, 15, 28, 29, 30, 31 og 52) med
aktuelle artikler.
Et til el- og vvs-medlemmer med
7.543 unikke modtagere (opgjort pr.
9/11 2021).
Sidebanner
264x220 px

Bredde 620 x højde 300 px
kr. 3.000 pr. udsendelse.
Og et til industrimedlemmer med
1.767 unikke modtagere (opgjort pr.
9/11 2021).
Bredde 620 x højde 300 px
kr. 750 pr. udsendelse.

Gridbanner 960x180 px
Sponseret
artikel

Eksempel på nyhedsbrev

Sidebanner
264x220 px

SPONSERET ARTIKEL:
Sponsorerede artikler vises med en fast placering på nyhedssektionens forside i én måned og udsendes i nyhedsbrevet én gang i løbet af den købte måned. Der vises kun én
sponsoreret artikel pr. måned.
Fremsendelse af færdig tekst og billede skal ske senest
sidste arbejdsdag før den købte måned.
Kr. 8.000 (pr. måned).
MATERIALE:
Bannere modtages som billedfiler, f.eks. gif, jpg eller png.
Bannere må gerne være animeret.
Der modtages ikke bannere som script eller HTML5
BETALINGSBETINGELSER:
Netto kontant 30 dage.
Alle priser er eksl. moms.
RABAT:
Der ydes ingen rabat på online annoncering.
Nyhedsbrev banner
620x300 px

KONTAKT:
Mediekonsulent Louise Andersen
Telefon: 3190 1155
Email: annonce@tekniq.dk

