MEDIEKORT 2018
Först, bäst och djupast på
österbottnisk business

Vaasa Insider – en ny tvåspråkig ekonomisajt
Vi serverar konkreta tips och verktyg kring ledarskap, personlig utveckling, jobb, karriär och entreprenörskap. Vaasa Insider är en stark, österbottnisk B2B-miljö där budskapen når ut till
beslutsfattare,experter och företagare i båda språkgrupperna.

Annonsera
BANNERS / FÖRSTA SIDAN

TOPPEN

TOPPEN Huvudbannern överst på ingångssidan: 499 €/vecka
MITTEN Tydlig annonsplats i mitten på sidan,
placerad till höger: 299 €/vecka
NEDERST Bannern nere på sidan: 349 €/vecka.
BONUSERBJUDANDE JUST NU:
• När besökarna öppnar artiklar syns Toppen-annonsen
också nere på sidan.
• Mitten-annonsen syns också på våra statistiska sidor,
till exempel på sidan med våra kontaktuppgifter.
• När besökarna öppnar artiklar syns Nederst-annonsen
högst upp på sidan.

MITTEN

Priserna som anges förutsätter att kunden levererar en färdig
annons till oss. Har du ingen annons eller någon marknadsföringsbyrå som du samarbetar med? Inga problem, vi kan
göra annonsen åt dig på timdebitering. Det betyder att du
äger annonsen och kan använda den också i framtiden.
STORLEK:
TOPPEN/NEDERST 980 x 400 px (+ mobilversion 300 x 300)
MITTEN 468 x 400 px (+ mobilversion 300 x 300)
TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Filformat: JPG, PNG eller GIF

NEDERST

Maxstorlek för filerna:
980 x 400 = 150 kt
468 x 400 = 100 kt
300 x 300 = 50 kt

Kommersiella samarbeten
KONSULTERING

ADVERTORIALS / STORYTELLING

Vaasa Insider har ett stort nätverk av experter på kommunikation till sitt förfogande. Behöver du till exempel hjälp
med att utforma ett pressmeddelande, ett blogginlägg eller
annan typ av kommunikation står vi gärna till tjänst.
Tveka inte att ta kontakt!

Har ditt företag eller din organisation en intressant produkt, tjänst, eller historia som ni vill sprida? Vaasa Insiders
experter kan skriva en artikel om er som sedan publiceras
på vår plattform, tydligt utmärkt som ett kommersiellt
samarbete. Artikel syns minst en vecka på första sidan och
den ligger inte bakom någon betalmur. Det betyder att den
med fördel kan delas och spridas via organisationens egna
kanaler för att ytterligare öka synligheten. Pris 990 euro.

Annonsansvarig:
Peter Stolpe,
050 586 6228
peter.stolpe@vaasainsider.fi
www.vaasainsider.fi

Kvalitetsgaranti: Är du inte nöjd med artikeln så publiceras
den inte och det kostar inget.

