En banbrytande pionjär inom svensk naturturism
Stockholm den 19 mars 2014

Annonsera på Naturens Bästas resesajter
www.naturensbasta.se & www.naturesbestsweden.com

Naturens Bästas prisbelönta och populära resesajter presenterar ett urval av de bästa naturresorna runt om
i Sverige. Tillsammans erbjuder drygt 80 godkända arrangörer över 250 kvalitetsmärkta naturresor.
En användarvänlig frestelsesajt med välskrivna texter och fotografier i världsklass, och som dessutom ofta
används som källa av svenska och internationella resejournalister.
Naturens Bästas resesajter är därför en utmärkt kanal för företag som vill nå ut till naturintresserade, men
kanske inte alltid så friluftsvana, resenärer med erbjudande kring friluftskläder, utrustning, transporter och
annat som kompletterar kvalitetsmärkningens eget utbud av spännande upplevelseresor runt om i Sverige.

Besöksstatistik:

Under 2013 noterade den svenska webbplatsen (naturensbasta.se) i över 11 500 besök och nästan 29 000
sidvisningar varje månad. Under året registrerades över 77 000 unika besökare.
På den engelska webbplatsen (naturesbestsweden.com) noterades under 2013 över 2 400 besök och över
8 500 sidvisningar varje månad. Under året registrerades över 22 500 unika besökare.
Källa: Google Analytics

Annonsstorlek:
En banner (140 pixlar bred och 350 pixlar hög) som placeras i ett av två utrymmen upp till höger.

Exponering:
Två banners (140 x 350) på svenska och engelska visas upp till höger på sajtens alla sidor.
Maximalt roterar tio olika banners (140 x 350) på varje utrymme, 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 två egna stående banners (140 x 350) är 2 000 kronor per månad.

Grundpris för exponering enbart på den svenska sajten är 1 500 kronor per månad.
Grundpris för exponering enbart på den engelska sajten är 1 000 kronor per månad.
Tre månader eller mer rabatteras med 25 procent och sex månader eller längre med 40 procent.

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