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Annonsprislista Banners 2013

Nå juristerna via Sveriges mest
omfattande juridiktjänst.

Det finns många möjligheteter för banners. På webben eller i
nyhetsbrev. Olika sidor, olika placeringar och olika storlekar. Välj
själv vad som passar era behov.
Placering WEBB
Panorama topp
Nyheter
Mitt i juridiken + underlöp**
Rättsområden***
(under Nyheter)
Platsannons
(under Mitt i juridiken)
Vänsterspalt övre
Nyheter
Mitt i juridiken + underlöp**
(+innanför inloggning)
Rättsområden***
(under Nyheter)
Vänsterspalt mellan
Nyheter
Mitt i jurdiken + underlöp**
(+innanför inloggning)
Rättsområden***
(under Nyheter)
Mittspalt övre
Nyheter
Mitt i juridiken + underlöp**
(+innanför inloggning)
Rättsområden***(under
Nyheter)
Platsannons (under Mitt i
juridiken)
Artiklar

Storlek

PRIS PER månad *

1 000x120 px
1 000x120 px
1 000x120 px

15 190
6 190
2 490

1 000x120 px

5 390

468x120 px
468x120 px

10 590
6 190

468x120 px

1 790

468x120 px
468x120 px

9 890
5 590

468x120 px

1 690

278x250 px
278x250 px

12 390
7 190

278x250 px

2 190

278x250 px

5 390

278x250 px

4 490

Högerspalt övre
Nyheter
172x350 px
10 190
Mitt i juridiken + underlöp**
172x350 px
5 790
(+innanför inloggning)
Rättsområden***
172x350 px
1 690
(under Nyheter)
Platsannons
172x350 px
5 590
(under Mitt i juridiken)
Artiklar
172x350 px
3 690
ellan
* Utrymmet delas lika med annan annonsör och slumpas med 50% vardera.
** Innefattar sidorna Reportage, Opinion, Praktikerartiklar, Branschnytt, Fråga Juristen, Kalendarium
och Platsannonser.
*** Rättsområden innefattar sidorna: Praxis, Civilrätt, Offentlig rätt, Skatterätt, EU-rätt, Processrätt,
Straffrätt, Migrationsrätt.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

www.infotorgjuridik.se

besökare per
månad
InfoTorg Juridiks nyhetslöp
●● 150 000 visningar
●● 25 000 unika besökare
Platsannonslöp
●● 12 500 visningar
●● 5 000 unika besökare
Nyhetsbrevet har 15 000
prenumeranter.

Kontakt
KONTAKT

BISNODE
BISNODE
Ingrid Åström
Tel:
+46 08-555
(0)8 555682
6810800
Telefon
E-mail:
information.se@bisnode.com
annons@infotorg.se
Besöksadress:
Besöksadress:
Sveavägen 151, Stockholm
Sveavägen 151, Stockholm
Postadress:
Postadress:
Bisnode,
S151,
Bisnode Information,
S151,
SE-105 99 Stockholm

Annonsprislista ITJ banners 2013-05-31

På InfoTorg Juridik har vi samlat juridikens viktigaste informtionskällor. Här finns dagliga nyheter ur ett juridiskt perspektiv, domar,
författningar, förarbeten, EU-rätt och referensmaterial. Allt på ett
ställe.
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Placeringar
nyhetsbrev

Annonspolicy
Annonser är en del av
InfoTorg Juridik och intäkterna
är en förutsättning för att vi ska
kunna presentera redaktionellt
material.
Vi eftersträvar en balans mellan
redaktionellt utrymme och
annonser utan att störa
besökaren. Därför har vi
utformat följande policy:
●● Annonserna ska beträffande
innehållet följa gällande lagar och
regler för marknadsföring och
upphovsrätt.
●● Avsändare ska framgå av
annonsen.

Annonspriser nyhetsbrev
Placering

Storlek

Pris per vecka

Vänsterspalt övre
Högerspalt sid 2

468 x 120 pixlar
140 x 350 pixlar

5 000 kronor per vecka
4 000 kronor per vecka

Materialspecifikation för banners
●● Fil-format: Flashfiler (SWF), bildfiler (GIF eller JPEG) eller HTML.
Vi rekommenderar en backup-fil iGIF vid användning av SWF.
Endast ljudlösa filer godkänns.
●● Maxstorlek: 50 Kb.
●● Materialet mailas till annons@infotorg.se
●● Ange vart vi ska länka bannern
●● Lägg in en clicktag i filen, enligt nedan, om vi ska kunna läsa av antal klick:
on (release) {
if (clickTAG.substr(0,5) == ”http:”) {
getURL(clickTAG);
}
}
●● Annonsören ansvarar själv för att annonsen fungerar för besökare som använder olika operativsystem och webbläsare. Vi rekommenderar att första bilden
har avsändare.
●● Materialdag för färdigt annonsmaterial är senast 3 dagar före publicering.

Läs mer om våra tjänster på www.bisnode.se

●● Vi förbehåller oss rätten att
begränsa dynamiska annonser.
Dessutom visar undersökningar
att läsarna tenderar att undvika
allt för blinkande och utmärkande
annonser.
●● Vi förbehåller oss rätten att neka
annonser som hänvisar till våra
konkurrenter eller uppmanar till
annonsering i andra medier.
●● Annullering skall ske skriftligen
senast fjorton dagar före beställd
införingsdag.

