
 

 
Eksponeringsmuligheder på Onlineguiden.dk 
 

 
 

   Får dit medie  
 
 
 
 
 
 
Ekstra banner-eksponeringer 
 

 
 
 
Kontakt-eksponering - www.onlineguiden.dk:  
Onlineguiden.dk besøges hver måned at ca. 4.000 unikke brugere med ca. 25.000 
sidevisninger om måneden. Der leveres ca. 100.000 hits og der bruges ca. 3 min i snit. 
 
Få en målrettet og relevant bannereksponering overfor media- & reklamebureuerne  
og deres medieindkøbere. 
 
Top-banner - Forside:    Pris:   3.500 kr. ex. moms for 30 dage. 
Eksklusiv Ikon Top-banner:  Pris: 15.000 kr. ex. moms for 3 mdr.  
Skyskraber-banner:   Pris:   3.000 kr. ex. moms for 30 dage. 
 
Formater: Flash eller GIF-fil- check http://www.onlineguiden.dk/tilmeld.aspx 

http://www.onlineguiden.dk/
http://www.onlineguiden.dk/tilmeld.aspx


 

Nyhedsbrev  -  Få eksklusiv omtalte i på forsiden til 500 modtagere på bureauer 
• Billede +Tekst: 5-7 linier med jeres budskab Pris: 2.500 kr. ex. moms  

 
Konkurrencesponsorat-  Bliv sponsor i Onlineguiden.dk’ s månedskonkurrence 

• Din Præmie +Logo eksponeres med 2 mailudsendeler til 500 modtagere og er 
synligt på www.onlineguiden.dk hele måneden.  Pris: 3.500 kr. ex. moms  
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Update Sommer 2008   

 

800 Onlinemedier  repræsenteret  
 

Lancering af Onlineguiden 
 En ny medieportal; Onlineguiden.dk er 

lanceret d. 22. maj. Onlineguiden.dk 
repræsenterer mere end 800 online medier 
med al deres medie - & kontaktinformation,  
universer, annoncemuligheder mm. Vi glæder 
os til at skabe et unikt medieoverblik for 
brugerne og sikre medierne vigtig 
opmærksomhed hos medieindkøberne.  

Læs mere   
 

  

Rigtig god sommer !   

 Onlineguiden.dk er nu lanceret som start 
og vi takker for den store opbakning både 
mediabureauer som medier har udvist os. 

Vi glæder os tli at udbygge og forbedre 
Onlineg uiden.dk endnu mere fremover -   
bl.a. med jeres aktive input og hjælp.   
Nyd sommeren i fulde drag :)    
Onlineguiden.dk    

Nicolai Dam Jensen & Thomas Rosendal  

 

  

Bureauerne udtaler ....... 
Onlineguiden.dk er designet og lavet  
primært til den professionelle 
medieindkøber på bureauerne. Vi har 
derfor spurgt en række af de erfarne online 
directors om onlinemarkedet og 
mulighederne med Onlineguiden.dk.   

Kodeordene er:   

Medieoverblik - Inspiration - Kontakt  

Se videofilm  

 

  

Deltag & vind lækker Ipod 
Gå ind og deltag i Onlineguiden.dk's 
lanceringskonkurrence, hvor du kan vinde 
en lækker og  nyeste Ipod. Konkurrencen
løber sommeren over.    Du skal blot svare 
på 5 spørgsmål :)   

Deltag he r    

 

  
 

 
 

Ny medieportal - Onlineguiden.dk skaber overblik 

Onlineguiden.dk er en professionel medieportal, der skaber overblik og inspiration for medieindkøberne -  fortrinsvis på media- & 

http://www.onlineguiden.dk/

