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Sporthoj.com är Nordens största MC sajt!

• Sporthoj.com är Sveriges största MC-sajt där man diskuterar hojar,
mc tillbehör mm.
• Sporthoj.com har över 60 000 unika besökare per vecka.

Fakta om sporthoj.com

• Sporthoj.com
är en få MC-sajter i Sverige som
har besökssiffrorna
● Sporthoj.com är Nordens största MC-sajt där man
● Exempelvis: Väljer du att satsa 5 000 kr/mån under
diskuterar hojar, mc-tillbehör
med mera. Startad
4 månader, med en bannerkostnad CPM 20 garankontrollerade
av KIA-index.
år 2004 som en sporthojssajt, men numera besöks
sajten av alla typer av hojåkare.

terar vi att din banner visas en miljon gånger!

●

Sporthoj.com har över 60 000 unika besökare
per vecka.

Linus Bankler 0708-555 662 för mer information
och bokning.

●

Du får maximal valuta för dina pengar, då vi
garanterar antalet visningar för din banner.

●

Självklart är också sporthoj.com mobilanpassad
för att ännu bättre passa oss folk i farten.

●

Prissättningen sker i CPM (Cost Per Mille) vilket
gör att du kan skräddarsy din marknadsföring
med garanterat resultat.

●

En mer prisvärd marknadsföringskanal till Sveriges
motorcyklister finns inte!

• En mer prisvärd kanal till MC-folket finns●inte
– vare sig online eller i tryck.
Vänd på bladet och kolla in våra placeringar, ring

Se alla titlar på www.egmontpublishing.se
Motorrad Nordic AB, Ormbergsvägen 4, 117 67 Stockholm. Kontaktperson Linus Bankler 0708-555 662, linus@bike.se
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FORMAT & PRISER

1. 1911x 905 endast bild utanför hemsidan (sajtens bredd är 1200 px, marginal till topp 200 px).

2. 1200 x 240

4. 250 x 360

3. 795 x 300

5. 250 x 250

1. ANNONSFORMAT: Wallpaper
PRIS: 25 000 kr/vecka
PLACERING: Samtliga sidvisningar under kampanjperioden

3. ANNONSFORMAT: Videobanner
STORLEK: 795 x 300
PRIS: CPM 100

2. ANNONSFORMAT: Top banner/Panorama
STORLEK: 1200 x 240
PRIS: CPM 80

5. ANNONSFORMAT: Högerbanner
STORLEK: 250 x 360
PRIS: CPM 50

3. ANNONSFORMAT: Centerbanner
STORLEK: 795 x 300
PRIS: CPM 70

5. ANNONSFORMAT: Högerbanner
STORLEK: 250 x 250
PRIS: CPM 40

CPM = kostnad i kr per 1000 visningar

ANNONSMATERIALET:
Materialet levereras som Jpg, Gif eller HTML5.
Maxvikt 250 kB. Skicka med den länk materialet ska
länkas till. Material ska levereras senast tre arbetsdagar före kampanjstart för att kunna testköras.
ANNONSPRODUKTION:
Vi kan hjälpa till med produktion av materialet, för
pris kontakta vår säljare Linus Bankler.

Sporthoj.com är sedan 2016 även mobil
anpassad för att ge besökarna ökad valfrihet
och möjlighet att rapportera in direkt från
vägkanten. Din banner på ordinarie sajt bör
också kompletteras med en separat mobil
banner med måtten 320 x 230 pixlar.
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