DÄR DET HÄNDER - NÄR DET HÄNDER - DYGNET RUNT

NYHETER • SPORT • KULTUR & NÖJE • NÄRINGSLIV • DEBATT

ÖVER 20 000 UNIKA LÄSARE PER VECKA
EN ANNONS VISAS ÖVER 100 000 GÅNGER PER VECKA

ANVÄNDARE JANUARI - SEPTEMBER 2018
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märsta.nu - Kommunens största nyhetssida!
Från 200 besökare om dagen till över 20 000! märsta.nu är den självklara platsen för aktuella och lokala
nyheter. Vi kan stolt skriva att när det händer något i
kommunen så når vi alla kommuninvånare med dator,
läsplatta eller mobiltelefon. Den mobila traﬁken har ökat
explosionsartat de senaste tre åren och idag kommer
mer än varannan besökare in via mobiltelefon.
Bara det senaste året har märsta.nu:s traﬁk ökat med cirka
10 procent, det gäller både unika besök (räknat i webbläsare), totala besök (ﬂera besök från samma webbläsare) samt i sidvisningar.
Vi bevakar hela kommunen. På märsta.nu får läsaren det senaste inom nyheter, sport, nöje, näringsliv
och mycket annat. Vårt bevakningsområde sträcker sig från Rosersberg i söder via Märsta till Sigtuna,
Arlanda och all landsbygd. Det som händer inom kommungränsen är med på vår dagliga agenda.
Massiv exponering
märsta.nu ger Ditt företag chansen att vara med i kommunens mest expansiva media. I snitt besöks
sajten av 6000 unika läsare per dag med cirka 8000 totala besök dagligen, vilket genererar över 120
000 visningar i veckan. För Dig som annonsör är märsta.nu en perfekt kanal för att nå ut snabbt och
effektivt på den lokala marknaden. Ditt budskap förmedlas dygnet runt till våra läsare.
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Annonsformat och priser
WEBBANNONSER

PRIS/VECKA

PIXLAR

Panorama - Enkel *
Panorama - Dubbel *
Panorama - Trippel *
Toppbanner *
Artikelannons *
Helsida - Enkel *
Helsida - Dubbel *
Helsida - Trippel *
Outsider - Enkel
Outsider - Dubbel
Outsider - Trippel
Insider - Dubbel *

49005900:6900:4900:5900:2900;3900:4900:1900:2900:3900:2900:-

980x120
980x240
980x360
400x85
480x85
480x120
480x240
480x360
250x120
250x240
250x360
250x240

PRINTANNONSER

PRIS/NR

MILLIMETER

Framsida Vänster
Framsida Nederst
Framsida Liten ruta
Baksida
Helsida SIDA 3
Helsida
Halvsida
Kvartssida
NYHET: Anslagstavlan 1/8

7900:7900:2900:12900:12900:11900:7900:5900:2900:-

60x357
190x83
60x26
255x370
255x370
255x370
255x171
125x171
125x83

ANNONSPRODUKTION

KOSTNAD

Webb
Print

590:990:-

*

Max 2 st annonser kan visas på samma utrymme.
Om ﬂer än 1 annons är såld slumpas annonserna fram varje gång sidan laddas.

Kontakta oss för mer info eller bokning av utrymme.

Niclas Åhrman
Tel: 070-766 30 18
E-post: niclas@marsta.nu

Prislistan gäller fr o m 2018-10-31.
Moms och eventuell reklamskatt (6% för tryckt media) tillkommer på samtliga priser.

Generella regler för annonsering
Annonsören ansvarar själv för annonsmaterialets utformning och funktionalitet.
Annonsen måste ha tydligt markerade kanter för att förhindra att annonser ﬂyter samman
med redaktionella innehåll och/eller andra annonser. Annonsmaterialet skall lämnas in i exakt
storlek, se annonsformat på föregående sida.
Egenproducerade annonser som stör redaktionellt innehåll eller orsakar tekniska problem för
besökarna tas bort från sidan omgående och annonsören kontaktas för att utforma en ny
annons. Vi kan hjälpa till med produktion av annonsmaterial, se prislista på föregående sida.
Annonsmaterial för webb ska levereras i standard-bildformat (.gif/.jpg/.png) i färgrymden RGB.
Annonsmaterial för print ska levereras i minst 200dpi i färgrymden CMYK i något av följande
ﬁlformat: JPG, TIFF, PSD, PDF eller EPS. Alla typsnitt skall vara banor (outlines).
Om ni har några andra önskemål ber vi er kontakta oss på annons@marsta.nu.
Kontakta oss på annons@marsta.nu så berättar vi mer.

Inlämning av material
Allt annonsmaterial skall vara oss tillhanda senast fyra (4) arbetsdagar innan publicering.
Vid annonsinlämning ska, förutom material, även länkar och eventuella instruktioner bifogas.
Allt material skickas till annons@marsta.nu.

Avbeställning, ändring och försenat material
Avbeställning eller ändring av annons skall ske skriftligen senast sju (7) arbetsdagar innan sista
materialdag till säljare eller vår referens. Vid försenad leverans kan vi inte garantera publicering
inom överenskommet införingsdatum.

