
Prislista 2018-10-16

På Lidköpingsnytt finns följande annonsplatser. 

• Topp – fullbredd: En annons i storlek 1 231 x 90 pixlar. Visas hela tiden.

• Topp: 600 x 100 pixlar. Två visas åt gången. Placeringen slumpas var 90:e sekund. 

• Höger spalt: 325 x 100 pixlar. Annonserna kan göras högre mot pristillägg. Samtliga visas 
men placeringen i höjdled slumpas var 90:e sekund. 

• Insprängda i text: 405 x 90 pixlar. Fem fasta platser. Samtliga annonser visas på 
förstasidan. 

Samtliga mått är angivna som bredd x höjd. Vi kan lägga ut fasta bilder (jpg) och bildspel i 
formaten gif och flash. Dessutom kan vi lägga upp videoklipp i formaten flv och mp4.

Figur 1: Lidköpingsnytts förstasida där man kan se platserna i topp samt höger spalt.

Figur 2: Lidköpingsnytts förstasida där man kan se en av de insprängda platserna samt platserna i höger spalt.
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Figur 3: Lidköpingsnytts artikelsida där man kan platsen under artiklar samt platserna i höger spalt.

Priser

Priserna nedan avser månad och kvartal men vi kan även lägga ut annonser kortare eller längre tid. 

Plats Månad Kvartal

Topp – fullbredd 7 500 15 000

Topp 2 500 kr 5 000 kr

Höger spalt 1 800 kr 3 600 kr

Insprängd 2 500 kr 5 000 kr

Samtliga priser är angivna exkl. moms. I priset ingår framtagning av annons samt länkning till vald 
webbplats. Om man vill annonsera en längre tid går det att byta budskap och utformning på 
annonsen. 

Dessutom finns en plats under artiklar för annonsering under kort tid. Annonsering på denna plats 
kostar:

Plats 3 dagar 7 dagar 14 dagar

Under artikel 1 000 kr 1 800 kr 3 000 kr

Kontakt

Joakim Stegelmeyer Björn Smitterberg
0510 – 212 98 0510 – 212 90
joakim@lidkopingsnytt.nu redaktion@lidkopingsnytt.nu
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