
Bobilverden.no - en treffsikker annonsekanal
Bobil brukes på så mange måter. Noen bruker den bare noen uker om sommeren og kanskje etpar helger.

Andre bruker den mye både i 3 og 4 årstider. Stadig flere bor også fast i bobilen i lange perioder.

Alle har behov for ulik informasjon, men mye er også felles. Vi gir litt for enhver smak og ulik bruk

av bobil. Hele året!

I Bobilverden.no får du bl.a. daglige nyheter, reisetips, leseropplevelser, tekniske artikler, produktnyheter,

råd av advokat samt omtaler av reisemål og bobilplasser.

Vårt nyhetsbrev sendes til abonnenter 2 ganger i uken, med de siste oppdateringene rundt alt som har

med bobil å gjøre.

Vårt andre nettsted, bobilplassen.no har fokus på overnattingsmuligheter i Norge tilrettelagt for bobiler.

Her finner du også lenker til informasjon om campingplasser og overnattingstilbud både i Norge og

utlandet, informasjon om tømmestasjoner for septik, gassbytte, vaskemuligheter og mange nyttige tips.

Ved å annonsere her treffer du en svært interessant kundegruppe, til meget konkurransedyktige priser.

Annonsepriser for 2023

Pris Pr måned v/ Pr måned v/ Pr måned v/ Totalpris

pr måned: 3 mnd avtale: 6 mnd avtale: 12 mnd avtale: årsavtale:

Toppbanner bobilverden.no 5 000,00 4 200,00 3 250,00 39 000,00

Toppbanner bobilplassen.no 4 000,00 2 500,00 30 000,00

Toppbanner nyhetsbrev 4 000,00 2 500,00 30 000,00

Sidebanner bobilverden.no  (X) 2 500,00 2 200,00 1 850,00 1 500,00 18 000,00

Sidebanner bobilplassen.no (X) 2 000,00 1 250,00 15 000,00

4 nyhetsbrev/ 8 nyhetsbrev/ 12 nyhetsbrev/

2 uker 4 uker 6 uker

Banner i nyhetsbrev  (X) 2 900,00 5 400,00 7 800,00

(X) Pakkeløsning består av  (pris ved årsavtale/12 måneder) 2 400,00 28 800,00

Sidebanner bobilverden.no 18 000,00

Sidebanner bobilplassen.no 15 000,00

Banner i 12 nyhetsbrev 7 800,00

Sum: 40 800,00

Ekstra rabatt for pakkeløsning: -12 000,00

Pakke kr. 2.400,- pr. måned / pr. år kr. 28 800,00 - Priser er ex mva, faktureres 3 måneder om gangen
- Inntil 3 rullerende annonsører på toppbanner
- Inntil 5 rullerende annonsører per sidebanner
- Nyhetsbrev har plass til 3 bannerannonser + 1 toppbanner
- Nyhetsbrev sendes mandag og torsdag til ca 5.600 abonnenter
- Bobilverden.no har ca 2 millioner årlige sidevisninger
- Bobilplassen.no har ca 1,5 millioner årlige sidevisninger
- Oppsett/utforming av banner kr. 750,- + mva pr. stk.

Annonseansvarlig: Salgsfabrikken v/ Vidar Hovind
Telefon (+47) 900 52 210, vidar@salgsfabrikken.no



Annonsepriser for 2023


