
Prislista 2022

Sveriges ledande  
internetmagasin  

om husbilar 
 

29 januari 2021 lanserades 
Alltomhusbilen.se.  

12 månader senare har vi 30 000  
unika besökare per månad.  

De stannar i genomsnitt över 5 minuter  
på sidan (90 sekunder anses bra).  

På 12 månader har sidan visats  
2,5 miljoner gånger 

 för 206 000 unika besökare,  
som utfört 1,9 miljoner aktiviteter. 

 
För dagsaktuella siffror, kontakta oss

Sveriges attraktivaste målgrupp! 
+55 med både tid och pengar

Foto: Tore Afdal

Sveriges attraktivaste målgrupp! 
+55 med både tid och pengar



Premiumpaket 12 månader  
I dessa paket ingår allt vi har att erbjuda.  
Vi har delat upp paketen i tre kategorier så de 
är optimalt anpassade för er verksamhet.  
I alla paket ingår en presentationssida där ni 
kan presentera ert företag på det sätt ni  
önskar. Ni kan även lägga ut kampanjer och 
kataloger.  
Vi hjälper gärna till att göra banners och ge 
förslag på design av presentationssida.  
Betalningen kan delas upp halvårsvis eller 
kvartalsvis om så önskas. 
 

Annonsering  
Alla annonser är stora och tydliga.  
Ni kan byta hur ofta ni vill under ett år.  
Vi uppmuntrar byte, det ger bättre resultat för 
er och vår sida blir mer levande. 
Vi hjälper gärna till att göra annonsen, det  
kostar inget extra. 
 
Toppbanner 980 x 240 pixlar: 6 000 kr/månad  
(5 platser finns) 
 
Mittbanner 1140 x 200 pixlar : 4 000 kr/månad 
 
Sidobanner: 300 x 600 pixlar: 3 000 kr/månad 

Övrig annonsering  
Parallaxannons: 6 000 kr/månad 
2000 x 1200 pixlar  
Testsnurra: 10 000 kr/vecka  
Alla tester av ert fabrikat visas på snurran  
”Redaktionen Tipsar” under en vecka. 
Max 2 veckor i rad. 

  
Annons i nyhetsbrev: 5 000 kr/nyhetsbrev 
Storlek kan varieras efter önskemål, inom  
rimliga gränser.  
Poll inklusive pollsnurra: 20 000 kr/månad 
Du ställer frågan, i snurran cirkulerar artiklar om 
dina produkter 

Importör/Tillverkare 60 000 kr  
Ingår: Presentationssida, sidobanner,  
2 tester (alternativt 1 st fabriksreportage),  
publicering av pressreleaser, länkar i artiklar,  
plats som samarbetspartner på förstasidan. 
 
Tillbehörsleverantörer 35 000 kr  
Ingår: Presentationssida, sidobanner,  
2 tester, publicering av pressreleaser,  
länkar i artiklar. 
 
Husbilshandlare/Verkstäder 12 000 kr  
Ingår: Presentationssida, handlarbanner 
417x161 pixlar, publicering av pressreleaser,  
länkar i text när företaget nämns. 

Meny

För mer information och bokning   
Nina Rinaldo  
Tel: 070 205 57 31  
Mail: nina.rinaldo@mediapartner.se
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