
Annonsören ansvarar själv för annonsmaterialets utformning och funktionalitet. 
Annonsen måste ha tydligt markerade kanter för att förhindra att annonser fl yter samman med 
redaktionella innehåll och/eller andra annonser.
Annonsmaterialet skall lämnas in i exakt storlek, se annonsformat på föregående sida.

Egenproducerade annonser som kan anses stötande, kränkande eller faller inom ramen för hets mot folkgrupp, 
stör redaktionellt innehåll eller orsakar tekniska problem för besökarna tas bort omgående och annonsören 
kontaktas för att utforma en ny annons.
Vi kan hjälpa till med produktion av annonsmaterial, se prislista på föregående sida.

Annonsmaterial ska levereras i bildformaten .gif, .png eller .jpg i färgrymden RGB.
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.

Generella regler för annonsering

Inlämning av material

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.

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 niclas@marsta.nu.

DÄR DET HÄNDER - NÄR DET HÄNDER - DYGNET RUNT

Annonserna på märsta.nu visas över 130 000 
gånger per vecka för över 25 000 besökare.

Annonseringsprislista

Kommunens                     nyhetssida!

NYHETER  •  SPORT  •  KULTUR & NÖJE  •  NÄRINGSLIV
DEBATT  •  BOSTAD  •  FÖRENING  •  ANSLAGSTAVLA

ledande



märsta.nu - kommunens ledande nyhetssida!

Annonsformat och priser

Bostad: annonsformat och priser

Förening: annonsformat och priser

Kontakta oss för mer info och bokning av utrymme.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Yta delas med fl er annonsörer och annonser slumpas fram varje sidvisning.

Yta delas med fl er annonsörer och annonser slumpas fram varje sidvisning.

Yta delas med fl er annonsörer och annonser slumpas fram varje sidvisning.

Pris anges per dygn.

Pris anges per dygn.

Pris anges per dygn.

Alla priser är exkl. 25% moms och faktureras på 20 dagar netto.

För längre annonsperiod om 2 veckor och större bokningar offereras detta 
paket separat. För privatpersoner gällande annonsering hänvisar vi till mail: 
niclas@marsta.nu. Priser avser veckoannonsering om inget annat anges.
Prislistan gäller fr o m 2020-08-01.

Standard

Mobil

St d d

Niclas Åhrman
Tel: 070-766 30 18

E-post: niclas@marsta.nu

b l

ANNONSER PRIS  STANDARD MOBIL

Panorama - Enkel * 4900:-  980x120 355x160
Panorama - Dubbel * 5900:-  980x240 355x260
Panorama - Trippel * 6900:-  980x360 355x360
Toppbanner * 4900:-  350x85  205x52
Artikelannons * 5900:-  725x240 355x280
Helsida - Enkel * 3900:-  551x120 355x120
Helsida - Dubbel * 4900:-  551x240 355x200
Helsida - Trippel * 5900:-  551x360 355x280
Outsider - Enkel 1900:-  250x120 355x120
Outsider - Dubbel 2900:-  250x240 355x200
Outsider - Trippel 3900:-  250x360 355x280
Insider - Dubbel * 2900:-  200x180 355x160
Popup 4900:- ** 980x360 355x360

PRODUKTION PRIS

Webbannons 695:-

märsta.nu är den självklara platsen för aktuella och lokala nyheter.
Vi kan stolt skriva att när det händer någaot i kommunen så når vi alla kommuninvånare med dator, läsplatta eller 
mobiltelefon. Den mobila trafi ken har ökat explosionsartat de senaste åren och idag kommer över 70 procent av alla 
läsare in till märsta.nu via en mobiltelefon. Bara det senaste året ökade antalet besökare med 20 procent.

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.

märsta.nu ger Ditt företag chansen att vara med i kommunens mest expansiva media:
annonserna visas över 130 000 gånger per vecka för över 25 000 besökare.

Märsta.nu bostad är en ny satsning för bostadsföretag och mäklare som 
annonserar lokalt och verkar inom kommunens gränser. Bostadsföretag kan 
annonsera ut nya bostäder samt direktlänka till bostadsförmedlingar som 
förmedlar och informerar gällande nyheter om lokala marknaden. Mäklare 
inom Sigtuna kommun kan skräddarsy sin annonsering med allt från objekt 
till upplägg om försäljning / köp. 

Sponsrade artiklar med redaktionell text fi nns att få i sitt paket mot tillägg 
samt presentationer för mäklare fi nns tillgängligt från detta år.

Nu blir det enklare för Sigtuna Kommuns föreningsliv att annonsera.

Nå ut till kommuninvånare dygnet runt 365 dagar om året med en effektiv 
riktad annonsplats för sin egna målgrupp och även övriga kommuninvånare.

För att föreningen skall få det reducerade priset enligt prislistan skall 
verksamheten vara inom kommunen och ej i andra kommuner eller län.

ANNONSER BOSTAD  PRIS   STANDARD MOBIL

Panorama - Enkel * 2900:- 980x120 355x160
Panorama - Dubbel * 3900:- 980x240 355x260
Panorama - Trippel * 4900:- 980x360 355x360
Toppbanner * 4900:- 350x85 205x52
Artikelannons * 3900:- 725x240 355x280
Helsida - Dubbel * 3900:- 551x240 355x200
Helsida - Trippel * 4900:- 551x360 355x280
Outsider - Dubbel / Objekt 2900:- 250x240 355x200
Outsider - Trippel / Objekt 3900:- 250x360 355x280
Insider - Dubbel / Objekt * 3900:- 200x180 355x120
Insider - Trippel / Objekt * 4900:- 200x270 355x200
Popup 4900:-** 980x360 355x360

ANNONSER FÖRENING  PRIS   STANDARD MOBIL

Panorama - Dubbel *  1900:-  980x240  355x260
Panorama - Trippel *  2900:-  980x360  355x360
Toppbanner *  2900:-  350x85   205x52
Artikelannons *  1900:-  725x240  355x280
Helsida - Dubbel *  1900:-  551x240  355x200
Helsida - Trippel *  2900:-  551x360   355x280
Outsider - Dubbel  2990:-  250x240  355x200
Outsider - Trippel  1490:-  250x360  355x280
Insider - Dubbel *  1490:-  200x180  355x120
Insider - Trippel *  1900:-  200x270  355x200
Popup  4900:-** 980x360  355x360



märsta.nu - kommunens ledande nyhetssida!

Annonsformat och priser

Bostad: annonsformat och priser

Förening: annonsformat och priser

Kontakta oss för mer info och bokning av utrymme.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Yta delas med fl er annonsörer och annonser slumpas fram varje sidvisning.

Yta delas med fl er annonsörer och annonser slumpas fram varje sidvisning.

Yta delas med fl er annonsörer och annonser slumpas fram varje sidvisning.

Pris anges per dygn.

Pris anges per dygn.

Pris anges per dygn.

Alla priser är exkl. 25% moms och faktureras på 20 dagar netto.

För längre annonsperiod om 2 veckor och större bokningar offereras detta 
paket separat. För privatpersoner gällande annonsering hänvisar vi till mail: 
niclas@marsta.nu. Priser avser veckoannonsering om inget annat anges.
Prislistan gäller fr o m 2020-08-01.

Standard

Mobil

St d d

Niclas Åhrman
Tel: 070-766 30 18

E-post: niclas@marsta.nu

b l

ANNONSER PRIS  STANDARD MOBIL

Panorama - Enkel * 4900:-  980x120 355x160
Panorama - Dubbel * 5900:-  980x240 355x260
Panorama - Trippel * 6900:-  980x360 355x360
Toppbanner * 4900:-  350x85  205x52
Artikelannons * 5900:-  725x240 355x280
Helsida - Enkel * 3900:-  551x120 355x120
Helsida - Dubbel * 4900:-  551x240 355x200
Helsida - Trippel * 5900:-  551x360 355x280
Outsider - Enkel 1900:-  250x120 355x120
Outsider - Dubbel 2900:-  250x240 355x200
Outsider - Trippel 3900:-  250x360 355x280
Insider - Dubbel * 2900:-  200x180 355x160
Popup 4900:- ** 980x360 355x360

PRODUKTION PRIS

Webbannons 695:-

märsta.nu är den självklara platsen för aktuella och lokala nyheter.
Vi kan stolt skriva att när det händer någaot i kommunen så når vi alla kommuninvånare med dator, läsplatta eller 
mobiltelefon. Den mobila trafi ken har ökat explosionsartat de senaste åren och idag kommer över 70 procent av alla 
läsare in till märsta.nu via en mobiltelefon. Bara det senaste året ökade antalet besökare med 20 procent.

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.

märsta.nu ger Ditt företag chansen att vara med i kommunens mest expansiva media:
annonserna visas över 130 000 gånger per vecka för över 25 000 besökare.

Märsta.nu bostad är en ny satsning för bostadsföretag och mäklare som 
annonserar lokalt och verkar inom kommunens gränser. Bostadsföretag kan 
annonsera ut nya bostäder samt direktlänka till bostadsförmedlingar som 
förmedlar och informerar gällande nyheter om lokala marknaden. Mäklare 
inom Sigtuna kommun kan skräddarsy sin annonsering med allt från objekt 
till upplägg om försäljning / köp. 

Sponsrade artiklar med redaktionell text fi nns att få i sitt paket mot tillägg 
samt presentationer för mäklare fi nns tillgängligt från detta år.

Nu blir det enklare för Sigtuna Kommuns föreningsliv att annonsera.

Nå ut till kommuninvånare dygnet runt 365 dagar om året med en effektiv 
riktad annonsplats för sin egna målgrupp och även övriga kommuninvånare.

För att föreningen skall få det reducerade priset enligt prislistan skall 
verksamheten vara inom kommunen och ej i andra kommuner eller län.

ANNONSER BOSTAD  PRIS   STANDARD MOBIL

Panorama - Enkel * 2900:- 980x120 355x160
Panorama - Dubbel * 3900:- 980x240 355x260
Panorama - Trippel * 4900:- 980x360 355x360
Toppbanner * 4900:- 350x85 205x52
Artikelannons * 3900:- 725x240 355x280
Helsida - Dubbel * 3900:- 551x240 355x200
Helsida - Trippel * 4900:- 551x360 355x280
Outsider - Dubbel / Objekt 2900:- 250x240 355x200
Outsider - Trippel / Objekt 3900:- 250x360 355x280
Insider - Dubbel / Objekt * 3900:- 200x180 355x120
Insider - Trippel / Objekt * 4900:- 200x270 355x200
Popup 4900:-** 980x360 355x360

ANNONSER FÖRENING  PRIS   STANDARD MOBIL

Panorama - Dubbel *  1900:-  980x240  355x260
Panorama - Trippel *  2900:-  980x360  355x360
Toppbanner *  2900:-  350x85   205x52
Artikelannons *  1900:-  725x240  355x280
Helsida - Dubbel *  1900:-  551x240  355x200
Helsida - Trippel *  2900:-  551x360   355x280
Outsider - Dubbel  2990:-  250x240  355x200
Outsider - Trippel  1490:-  250x360  355x280
Insider - Dubbel *  1490:-  200x180  355x120
Insider - Trippel *  1900:-  200x270  355x200
Popup  4900:-** 980x360  355x360



Annonsören ansvarar själv för annonsmaterialets utformning och funktionalitet. 
Annonsen måste ha tydligt markerade kanter för att förhindra att annonser fl yter samman med 
redaktionella innehåll och/eller andra annonser.
Annonsmaterialet skall lämnas in i exakt storlek, se annonsformat på föregående sida.

Egenproducerade annonser som kan anses stötande, kränkande eller faller inom ramen för hets mot folkgrupp, 
stör redaktionellt innehåll eller orsakar tekniska problem för besökarna tas bort omgående och annonsören 
kontaktas för att utforma en ny annons.
Vi kan hjälpa till med produktion av annonsmaterial, se prislista på föregående sida.

Annonsmaterial ska levereras i bildformaten .gif, .png eller .jpg i färgrymden RGB.
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.

Generella regler för annonsering

Inlämning av material

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.

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 niclas@marsta.nu.

DÄR DET HÄNDER - NÄR DET HÄNDER - DYGNET RUNT

Annonserna på märsta.nu visas över 130 000 
gånger per vecka för över 25 000 besökare.

Annonseringsprislista

Kommunens                     nyhetssida!

NYHETER  •  SPORT  •  KULTUR & NÖJE  •  NÄRINGSLIV
DEBATT  •  BOSTAD  •  FÖRENING  •  ANSLAGSTAVLA

ledande


