Annonsera på Flammans hemsida
Med annonser i de stora morgontidningarna
når du väldigt många människor. De flesta
hör inte till din målgrupp men syns ändå på
fakturan. I Flamman når du inte alla, men du
når rätt personer. Tusentals
vänstersympatisörer och politiskt
intresserade i hela landet. I alla åldrar.
Aktiva och engagerade bokköpare,
tidningsläsare och kulturkonsumenter.
Flammans hemsida besöks ungefär 12 000
gånger varje vecka, av drygt 5 000 unika
besökare.
Prislista, förstasidan
Förstasidan på Flammans hemsida består av
flera block där senaste nytt delas in i inrikes,
utrikes, opinion och kultur. Hit kommer alla
de läsare aktivt besöker sidan genom att
skriva in www.flamman.se i sin webbläsare.
Här finns möjligheten att annonsera med
stora annonser som syns mycket väl.
Samtliga priser anges exklusive moms.
Toppannons
Hög

1 400 x 300 pixlar

4 400 kr/vecka

Smal 1 400 x 150 pixlar

3 500 kr/vecka

Mellan puff-kluster
Hög

1 400 x 300 pixlar

3 400 kr/vecka

Smal 1 400 x 150 pixlar

2 500 kr/vecka

Fler alternativ på nästa sida!

Prislista, i artiklar
Det är även möjligt att annonsera i, och i
anslutning till, själva artiklarna. Direkt hit
kommer ofta de läsare som har klickat sig in
på sidan via sociala medier.
Insprängd i text*
Hög

620 x 350 pixlar

3 400 kr/vecka

Låg

620 x 150 pixlar

2 500 kr/vecka

Högerkolumn (synlig på breda skärmar)
Stor

340 x 600 pixlar

1 200 kr/vecka

Mellan 340 x 340 pixlar

980 kr/vecka

Liten 340 x 150 pixlar

560 kr/vecka

*Väljer man detta alternativ syns annonsen i samtliga
artiklar. Flamman har dock rätten att plocka bort annonsen
ur enstaka artiklar i undantagsfall. Det kan exempelvis
gälla om vi publicerar en dödsruna på hemsidan, eller där
innehållet i annonsen på något annat sätt fungerar dåligt i
samspel med innehållet i artikeln.

Hjälp med layout
Behöver du hjälp med layout av annonsen?
Inga problem! Så länge du hör av dig några
dagar i förväg så kan vi hjälpa dig till en fast
avgift på 500 kr plus moms.
Specifikationer vid leverans
Upplösning: Minst 72 dpi
Filformat: Jpeg

