BANNER-ANNONCERING
BANNER ANNONCER
PÅ HJEMMESIDEN
Som noget nyt tilbyder Østbirk Avis Østjydsk Avis i 2021 faste bannerannoncer
øverst på hjemmesiden – på alle sider.
Vi tilbyder to størrelser af bannerannoncer. Når du køber en bannerannonce hos
Østbirk Avis Østjydsk Avis viser vi kun din
annonce i den aftalte periode på 1 – 16
uger. Dog kan den anden bannerannonce
være købt af anden annoncør og der vises to bannere side om side i nogle uger.
Det betyder at brugerne på hjemmeside vil
blive præsenteret for din annonce hver gang
de besøger siden i annonceperioden.
Bannerannoncen er klikbar og det betyder vi kan sende kunden til hvilken
som helst hjemmeside du ønsker.
Østbirk Avis Østjydsk Avis har næsten 100 år på
bagen som lokal ugeavis og det sidste årti har
vi været aktiv på Internettet med lokale nyheder
på vores hjemmeside og på de sociale medier.
Med etableringen af en moderne hjemmeside i 2020 har vi på få måneder mere end
fordoblet antallet af besøgende på siden.
Vores artikler, fotos og videoer tiltrækker
masser af læsere fra vores dækningsområde og vi har mange trofaste brugere som
kommer på siden flere gange hver dag.
Vores nyheder udkommer som fysisk ugeavis hver onsdag og vi er dagligt til stede med
nyheder og historier på hjemmesiden, Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube.

BANNERSTØRRELSER

Vi har to størrelser banner: 300 x 900 pixel og
400 x 400 pixel. Bannerne er såkaldte responsive og det betyder at de tilpasser størrelsen
til alt efter hvor brugere besøger hjemmesiden. Der er forskel på skærmenes størrelser
på en pc, bærbar, tablet og smartphone, og
det tager hjemmesiden automatisk hensyn til.
BANNEREPRISER

300 x 900 pixel
Uger
1
2
3
4
8
12
16

Pris
kr. 2.600
kr. 4.500
kr. 6.500
kr. 8.000
kr. 13.000
kr. 17.000
kr. 21.000

Est. visninger
12.000
24.000
35.000
48.000
94.000
144.000
200.000

Priserne er ex. moms.

400 x 400 pixel
Uger
1
2
3
4
8
12
16

Pris
kr. 1.500
kr. 2.600
kr. 3.700
kr. 4.600
kr. 7.500
kr. 10.000
kr. 12.000

Priserne er ex. moms.

Est. visninger
12.000
24.000
35.000
48.000
94.000
144.000
200.000

K A M PA G N E R E S E R VAT I O N

B A N N E R F O R M AT E R

Kampagner kan bookes 16 uger frem i tiden. Hvis booking annulleres gælder, at

Vi modtager bannere i gængse filformater som: jpg, png, tif og pdf.

• annulleres kampagnen 8-16 uger
før indrykningsstart betales 20 %
af den samlede kampagnepris

Bannerne må ikke være større end
hhv. 600 x 1800 (stort banner) og
800 x 800 pixel (lille banner).

• annulleres kampagnen 5-7 uger før
indrykningsstart betales 40 % af
den samlende kampagnepris

Vi hjælper gerne med at udfærdige et eller flere bannere til dig mod et tillæg.

• annulleres kampagnen 4-2 uger
før indrykningsstart betales 60 %
af den samlede kampagnepris
• annulleres kampagnen 1 uge før indrykningsstart betales 100 % af
den samlede kampagnepris

HJEMMESIDE OESTBIRK- AVIS.DK

.JPG .PNG

.
P
F
DF
I
.T

HVEM ER BRUGERNE?

På hjemmesiden oplever vi også stigende trafik fra vores læsere. I december
2020 blev siderne vist mere end 50.000
gange til 8.516 forskellige brugere. Alle
vores faste annoncører har muligheden
for at få vist deres avisannonce på hjemmesiden i såkaldte billedekarusseller.

Der findes ikke demografiske data fra Google,
kun for Facebook. Det skønnes at brugerne
af hjemmesiden er anderledes sammensat
end dem som benytter Facebook. Men en
mindre vægt mod et ældre segment. Ofte
hører vi fra læserne at de ikke ”er på Facebook” og kun læser avisen og hjemmesiden.

www.oestbirk-avis.dk

Derfor er skønnet at Facebook, hjemmesiden og den trykte avis til sammen dækker
demografien fra 25 – 85 år, med en lille
overvægt af kvindelige læsere. Avisen omdeles i 13.000 eksemplarer hver uge og tal
fra Gallup viser at mere end 95% af aviserne
bliver læst og at den bliver læst 2 – 3 gange i
husstandene. Tilsammen når vores medie ud
til ca. 35.000 – 40.000 personer hver uge.

Sidevisninger

50.000
sider vist pr. måned

Via søgning

4.931
fundet på Google

Den dominerende gruppe af læsere/brugere
er kvinder på 30 – 55 år med hjemmeboende børn. Vores brugere i dette alderssegment udgør ca. 60% af brugerskaren.

HJEMMESIDE
STATISTIK

Daglig brugeraktivitet
på www.oestbirk-avis.dk

Visning af brugeraktivitet

FACEBOOK STATISTIK
Vi har ca. 3.400 følgere på Facebook og tallet
stiger løbende. Vores Facebook-opslag når ud
til ca. 9.000 personer om ugen og tendensen
er stigende. Vores trykte avis husstandsomdeles i ca.13.000 eksemplarer hver uge.
98% af vores Facebook-brugere kommer fra Danmark og af disse kommer
ca. 70% fra Horsens kommune.
Vores brugere er fordelt på 61%
kvinder og 39% mænd.

FACEBOOK
STATISTIK
Facebook-følgere
Pr. 1. januar 2021

3.359

Facebook rækkevidde
Pr. 1. januar 2021

8.638

personer pr. uge

Brugere/by pr. uge
By
Horsens
Østbirk
Gedved
Hovedgård
Aarhus
Hedensted
Brædstrup
Skanderborg
København
Silkeborg
Odder
Låsby
Ikast
Søvind
Øvrige
Rækkevidde pr. uge

Antal
1616
1243
778
633
574
305
268
236
114
111
102
90
79
20
2.469

FACEBOOK
STATISTIK

Fordeling af køn/alder

Rækkevidde pr. dag

