Annonsera i Lidingö Nyheter
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Du når 2/3-delar av Lidingös befolkning!
Toppbanner

Placeras högst upp.
Storlek: Bredd: 1 500 pixlar. Höjd: 300 pixlar.
Annonsen länkas till önskad sida.
Pris per vecka: 2 480 kr.
Rabatt för 4 veckor eller mer.
1 månad: 7 440 kr (25% rabatt)

Mitt i texten

Samma bredd som artikeltexten.
Bannerstorlek: 1 000 x 400 pixlar. Plats 1, 4 eller 7.
Annonsen länkas till önskad sida.
2 250 kronor per vecka.
1 månad: 6 750 kr (25% rabatt)

Sidospalt (höger kolumn)

Bannerstorlek: 400 x 400 pixlar.
1 580 kronor per månad. Annonsen länkas till önskad sida.
Rabatt för halvår: 8 058 kr (inkl 15% rabatt)
Rabatt för helår; 14 220 kr (inkl 25% rabatt)
Alternativ: 400 x 600 pixlar (bilden).
1 860 kr per månad. Rabatter enligt ovan.
Bannern har inte någon fast plats utan placeringen ändras
under publiceringen. Ibland längst ned, ibland i mitten och
ibland högst upp.

Redaktionell annons

Lidingö Nyheter publicerar också så kallade redaktionella
annonser, eller sponsrade artiklar/native advertising/content marketing, som under sju dygn visas som artikel i det
vanliga nyhetsflödet på plats 1, 4 eller 7. Artikeln är markerad med ljusgul färg och texten: ”ANNONS:”
Upp till 1 000 tecken lång text. Bild: 1000 x 400 pixlar
Pris 2 950 kronor per vecka.
Lidingö Nyheter har cirka 25 000 unika besökare
per månad. Det betyder att du når 66% av Lidingös
vuxna befolkning under en månads annonsering.
Lidingö Nyheter förbehåller sig rätten att avgöra
vilka annonser som kan publiceras. Annonsering
sker i mån av plats, enligt ”först till kvarn-principen”. Läs mer på lidingonyheter.se
Material: jpg, 72 dpi.
Materialdag: 3 dygn före publicering.
Moms tillkommer på alla priser.

Samarbete med Lidingö Stortavlor

Vi erbjuder ett paketpris vid annonsering i Lidingö
Nyheter och Lidingö Stortavlor (utomhusreklam). Det
ger en oslagbar kombination av täckning/räckvidd
på Lidingö. Det finns olika kombinationer och exponeringstider.
Kontakta oss för mer information.
info@lidingonyheter.se
Redaktör: Andreas Lindberg
0708-65 85 84

