Hej
I detta dokument hittar ni våra prislistor för annonsering med banners på vår webbsajt
inklusive samtliga rabatter fr.o.m. 1 vecka t.o.m. 12 månader.
Brukarkoll har runt 530-600 st återkommande/nya besökare/dag och ca 16 000 – 18 000 st
återkommande/nya besökare/månad.
Webbsajten förnyas hela tiden löpande med nya artiklar, webb-tv/radio, Teman,
undersökningar, forskningsartiklar, mässor & konferenser, föreläsare, skribenter (är på
gång), och mycket mera intressanta ämnen.

Senaste webbstatistik 29-08-2016

Våra besökare består främst av nedanstående kategorier













Brukare
Anhöriga
Inköpare
Beslutsfattare
Gruppboende
Organisationer
LSS handläggare
Behovsbedömare
Försäkringskassan
Assistansanordnare
Kommunala verksamheter
Handikapporganisationer

Våra besökare kommer från
Besökare från sökmotor Google utgör ca 21%
Besökare från okända sökmotorer utgör ca 8%
Besökare från dagligen återkommande besökare utgör ca 53%
Besökare från bloggar med hänvisningar till brukarkoll.se utgör ca 6%
Besökare från Facebook med hänvisningar till brukarkoll.se utgör ca 12%

Genom att annonsera hos brukarkoll når ni rätt kategori direkt!

Annonsstorlekar & priser

Toppbanner XL 922x100 pixlar (full rabatt) – syns högst upp på alla sidor.
Pris/1 vecka 1 mån
3 mån
6 mån
12 mån
6 000 kr
18 900 kr
53 298 kr
120 060 kr
181 440 kr
Toppbanner X 922x100 pixlar (full rabatt) – syns endast på 1:a sidan under Nyhets bildspel.
Pris/1 vecka 1 mån
3 mån
6 mån
12 mån
4 500 kr
14 850 kr
41 877 kr
80 190 kr
142 560 kr

Sidobanner XL 250x240 pixlar (full rabatt) – syns i det högra fältet på samtliga sidor.
Pris/1 vecka 1 mån
3 mån
6 mån
12 mån
2 700 kr
8 750 kr
24 676 kr
47 250 kr
84 000 kr

Sidobanner X 250x125 pixlar (full rabatt) – syns i det högra fältet på samtliga sidor.
Pris/1 vecka 1 mån
3 mån
6 mån
12 mån
1 900 kr
5 600 kr
15 792 kr
30 240 kr
53 760 kr

Artikelbanner 640x80 (full rabatt) – syns under alla nyhetsartiklar, direkt under översta bilden
Pris/1 vecka 1 mån
3 mån
6 mån
12 mån
4 400 kr
13 900 kr
39 198 kr
75 060 kr
133 440 kr

Artikelbanner 640x80 (full rabatt) – syns under alla nyhetsartiklar, i slutet av nyhetstexten.
Pris/1 vecka 1 mån
3 mån
6 mån
12 mån
4 400 kr
13 900 kr
39 198 kr
75 060 kr
133 440 kr
Samtliga priser exklusive moms
Samtliga priser är inklusive produktion
Vi reserverar oss för utsålda perioder
Annonsera i vårt Nyhetsbrev – skickas ut 4 ggr/månad
3
Vårt nyhetsbrev utgår till runt 5 800 st beslutsfattare, ni når då de grupper som är
intresserade av assistanstjänster, utbildningar, hjälpmedel, boendeformer, brukare, anhöriga,
dagaktiviteter och många flera grupper/kategorier.

Nyhetsflödet 565x140 pixlar (full rabatt) – syns i mitten i mellan våra nyhetsartiklar.
Pris/1 införande 2 st införande
3 st införande
4 st införande
3 500 kr
6 000 kr
8 500 kr
10 000 kr

Nyhetsflödet 265x175 pixlar (full rabatt) – syns i mitten i mellan våra nyhetsartiklar.
Pris/1 införande Pris/2 införande Pris/3 införande Pris/4 införande
2 700:4 600:6 200:7 500:Beställ banners
För mera information
* För att garantera placering högst upp tillkommer 10% på priset.

Första sidan

Artikel sidan

Nyhetsbrev

