En banbrytande pionjär inom svensk naturturism
Stockholm den 19 mars 2014

Annonsera på Ekoturismföreningens webbsida
www.ekoturism.org

Svenska Ekoturismföreningens webbplats besöks av människor som söker information om svensk och
internationell ekoturism, kvalitetsmärkningen Naturens Bästa och föreningens närmare 450 företags- och
organisationsmedlemmar. Våra pressbrev når dessutom över 5 000 journalister, beslutsfattare och
nyckelpersoner inom svensk media, besöksnäring och naturskydd.
Många av föreningens pressmeddelanden publiceras också i svensk dags- och fackpress, och vår webbsida
besöks regelbundet av många journalister.
Ekoturismföreningens webbplats är därför en utmärkt kanal för dig som vill nå ut till företag och
nyckelpersoner inom svensk naturturism, men den ger även en exponering mot resejournalister,
beslutsfattare och intresserade resenärer. Annonser på vår webbplats kan kombineras med riktade
erbjudande till våra medlemmar via våra nyhetsmejl och särskilda nyhetsnotiser.

Besöksstatistik:
Under 2013 noterades i snitt 2 600 besök och över 8 500 sidvisningar varje månad.
Närmare 22 000 unika besökare registrerades under året varav nästan 90 procent kom från Sverige.
Källa: Google Analytics

Annonsstorlek:

En banner (140 pixlar bred och 350 pixlar hög) som placeras uppe i webbsidans högra kant.

Exponering:
En banner (140 x 350) exponeras ensamt på sajtens alla sidor.
Maximalt roterar tio olika banners (140 x 350) per sajt, som med hjälp av en slumpgenerator växlas vid
varje sidbyte eller nytt besök.

Filtyper:
Annonserna kan presenteras i jpg-, gif- eller flashformat.

Annonspriser för 2014:





Grundpris för en egen stående banner (140 x 350) är 1 000 kronor per månad.
Annonsköp av minst tre månader rabatteras med 25 procent och sex månader med 40 procent.
Företagsmedlemmar i Svenska Ekoturismföreningen får alltid 50 procent i rabatt.
Ovanstående rabatter kan inte kombineras.

Mer information och annonsbokning:
Kontakta Per Jiborn på telefon: 0490 - 137 50 eller epost: per@naturensbasta.se
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