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DLM Online medier
– kom i direkte kontakt med alle familierne uden for byerne

DLM ONLINE I TAL

DLM Online

– til familierne udenfor byerne

71.000

LandbrugsAvisen.dk

Landmandsportalen.dk

LandbrugsAvisen.dk er den elektroniske
udgave af LandbrugsAvisen og danner
rammen om den daglige nyhedsformidling
til den danske landmand. Her kan du læse
aktuelle nyheder om landbruget, deltage
og kommentere på forskellige blogs om
landbrugsrelaterede emner. LandbrugsAvisen.dk er også den virtuelle adgang til
vores markedsplads og ejendomsmarked.

Landmandsportalen.dk fungerer som
leverandørportal for de danske mælkeog svine-producenter og danner rammen
om den daglige forretning med Danish
Crown og ARLA. Endvidere består sitet af
nyhedsstreaming fra LandbrugsAvisen,
noteringer, kommercielle nyheder fra
større leverandører, ﬁnansieringsinstitutter samt rådgivningsfunktioner.

Besøgende og trafik

Besøgende og trafik

unikke besøgende pr. måned på
LandbrugsAvisen.dk*

810.000
sidevisninger pr. måned på
LandbrugsAvisen.dk*

13.000
modtagere af LandbrugsAvisens
nyhedsbrev*

22.000

Med mere end 71.000 unikke brugere
månedligt er LandbrugsAvisen.dk det
mest besøgte nyhedssite inden for dansk
landbrug. Dette genererer på månedsbasis mere end 810.000 sidevisninger.

Traktortech.dk

Landmandsportalen.dk har omkring
20.000 medlemmer, som aktivt bruger
portalens muligheder og udnytter den
tætte kontakt til deres leverandører.
Månedligt har landmandsportalen.
dk mere end 22.000 unikke brugere,
hvilket genererer mere end 1,2 millioner
sidevisninger.

Nyhedsbrevet

unikke besøgende pr. måned på
Landmandsportalen.dk*

1.2 mi0
sidevisninger pr. måned på
Landmandsportalen.dk*

*Google Analytics 3. kvartal 2008

Traktortech.dk er hjemmesiden for den
teknisk interesserede landmand. På siden
ﬁnder man artikler om de nyeste maskiner og udstyr. Man kan blogge med andre
entusiaster, få tips fra maskindoktoren og
bruge det store community på traktortech.dk til at dele information og viden.

Besøgende og trafik
TraktorTech.dk communitiet har mere end
6.000 medlemmer. Med mere end 3.500
unikke brugere dagligt er TraktorTech.
dk det mest besøgte tekniksite inden for
landbrugsrelateret stof. Dette genererer på månedsbasis mere end 1.1 mio.
sidevisninger.

Nyhedsbrevet er til den professionelle
landmand, der ønsker at holde sig opdateret med de seneste nyheder inden for
landbruget. Nyhedsbrevet er gratis og
udsendes 2 gange dagligt kl. 11:30 og kl.
15:30. Du kan tilmelde dig Nyhedsbrevet
via www.landbrugsavisen.dk.

Besøgende og trafik
LandbrugsAvisens nyhedsbrev har ca.
13.200 abonnenter, der modtager vore
nyheder 2 gange dagligt. Dette giver
omregnet mere end 660.000 visninger på
månedsbasis.
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Magasinet hest – nyttig viden om heste
ANNONCEMULIGHEDER – FORMATER OG PRISER
Alle priser er gældende for en 1 måned og er ekskl. moms.

Bemærk! Vi tilbyder vores annoncører at ændre, eller skifte banner frit efter ønske
– uden merpris, hermed opnås den bedst mulige effekt af effektiv annoncering.

Vi kan hjæ
lpe
dig med p
roduktion
af bannere
til
fordelagtig
pris!

www.LandbrugsAvisen.dk: Hvad koster det?
Modul
Topbanner
Skyskraberbanner
Højhus-banner
Tværbanner
Annoncør - Nyt

Pris pr. måned
Kr. 7.000
Kr. 9.000
Kr. 8.000
Kr. 6.000
Kr. 6.000

Størrelse
160x65 pixels (max. 50kb)
160x600 pixels (max. 50kb)
160x400 pixels (max. 50kb)
305x130 pixels (max. 50kb)
Overskrift + 60 tegns tekst

Eksponering
min. 200.000 vpm.*
min. 200.000 vpm.*
min. 200.000 vpm.*
min. 200.000 vpm.*
min. 800.000 vpm.*

Størrelse
160x65 pixels (max. 50kb)
160x600 pixels (max. 50kb)
464x75 pixels (max. 50kb)
464x75 pixels (max. 50kb)
464x75 pixels (max 50kb)

Eksponering
min. 200.000 vpm.*
min. 200.000 vpm.*
min. 200.000 vpm.*
min. 200.000 vpm.*
min. 200.000 vpm.*

Størrelse
540x65 pixels (unik placering)
160x65 pixels (max. 50kb)
200x200 pixels (max. 50kb)
75x22 pixels (max. 50kb)

Eksponering
min. 1,2 mio. vpm.*
min. 200.000 vpm.*
min. 200.000 vpm.*
min. 1,2 mio. vpm.*

www.traktortech.dk: Hvad koster det?
Modul
Topbanner
Sidebanner
Tværbanner Top
Tværbanner Midt
Tværbanner Bund

Pris pr. måned
Kr. 6.000
Kr. 8.000
Kr. 7.000
Kr. 6.000
Kr. 5.000

www.landmandsportalen.dk: Hvad koster det?
Modul
Topbanner
Små topbannere
Sidebannere
Kvikknapper

Pris pr. måned
Kr. 25.000
Kr. 10.000
Kr. 12.000
Kr. 3.000

LandbrugsAvisens Elektroniske nyhedbrev: Hvad koster det?
Modul
Topannonce
Midtannonce
Bundannonce
Sidebanner
*vpm =visninger pr. måned

Pris pr. måned
Kr. 8.000
Kr. 6.500
Kr. 4.000
Kr. 6.000

Størrelse
Tekstannoncer
Tekstannoncer
Tekstannoncer
160x65 pixels (max. 50 kb)

Eksponering
min. 650.000 vpm.*
min. 650.000 vpm.*
min. 650.000 vpm.*
min. 650.000 vpm.*

WWW.DLMEDIER.DK
BANNER PRODUKTION
Kan tilbydes til særdeles rimelige priser ved indgåelse af aftale om
bannerannoncering på de respektive elektroniske medier.

TEKNISKE SPECIFIKATION
Bannermateriale modtages i følgende formater:
GIF (alm. og animeret)
JPG
Flash (dog ikke til nyhedsbrevet)
Filerne må max fylde 50 KB

Kontakt info
Online
Vester Farimagsgade 6,2
1606 København V.
Tlf. 3339 4700 / Fax 3339 4729

Mediekonsulent
Tom Lintrup
Tlf. 3339 4733 / Mob. 5131 9437
E-mail: tli@landbrugsavisen.dk

Mediekonsulent
Jacob Teilmann Østergaard
Tlf. 3339 4734
E-mail: jao@dlmedier.dk

