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Sveriges ledande  
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50 000 unika besökare per månad.  

De stannar i genomsnitt över 5 minuter  

på sidan (90 sekunder anses bra).  
 

Vi syns i över 700 000 sökningar  

på Google varje månad med  

clickrate på 5,1% (över 2% anses bra) 
 

Vårt nyhetsbrev når 3 500 mottagare  

med en läsfrekvens på 65-70%. 
 

Sveriges attraktivaste målgrupp! 

+55 med både tid och pengar

Foto: Westfalia
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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 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 

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. 

Temabrev: 10 000 kr 

Ett nyhetsbrev helt ägnat åt din produkt  

Pop-Up på förstasidan: 5 000 kr/5 dagar  

Skräddarsydd enkät: 20 000 kr/styck 

Ta reda på hur dina kunder uppfattar ditt husbils-

fabrikat, din anläggning eller annat. 
 
Har du egna idéer? Vi vill gärna höra dem. 
Är det tekniskt möjligt så kör vi!

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 
                                   (+500 kr/filial och år) 
Ingår: Presentationssida, handlarbanner 
417x161 pixlar, publicering av pressreleaser,  
länkar i text när företaget nämns. 

Vår meny

Mer möjligheter

Toppbanner

Mittbanner

Sido- 
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MAGASINET 

ONLINE

 allt om 

husbilen 
.se

Kontakta mig! 
  
Veronica Sörman Dahl  
 073 581 72 99 

veronica@alltomhusbilen.se


