- her rammer du branchens beslutningstagere!

Annoncering
- på detailfolk.dk rammer du branchens beslutningstagere

Derfor giver detailfolk.dk høj værdi som annoncør
 Branchens førende netmedie og portal uden betalingsvæg
 Her rammer du med sikkerhed beslutningstagere og detailprofiler
 Markedets billigste kommercielle muligheder
 Indhold og nyheder skaber høj trafik
 Overvægt af topledere, detailledere og back office/specialister
 Vi gør det nemt og uploader gerne dit indhold
 Ingen betalingsvæg: sikrer stor bredde i daglige læsere!

Dit budskab målrettet detailbranchen
Annonceringsmuligheder der sikrer alle typer budskaber og kampagner stor synlighed og effekt!

Stærke kommercielle muligheder:
Bannerannoncering på detailfolk.dk
Bannerannoncering i det daglige nyhedsbrev
Annonceopslag på vores LinkedIn-side
Erhvervsmedlem inkl. annoncepakke
DetailfolkPartner inkl. annoncepakke

Banner annoncering på detailfolk.dk

Topbanner
(970x180 px.)

Bannerpriser på sitet pr. uge (ex. moms):
Topbanner:
Dkr. 3000,Højformat venstre: Dkr. 1500,Højformat højre:
Dkr. 1500,Artikelbanner:
Dkr. 1250,(10.000 visninger svarer til ca én uge)
Profilannonce
(160x600 px)
Kun for Erhvervs-og
Patrtnermedlemmer

Højformat banner
(160x600 px)

Artikel banner
(300x250 px)

Annoncering i dagligt nyhedsbrev detailfolk.dk

Topbanner
(Max 710x125 px.)

Bannerpriser nyhedsbrev
Priser pr. dag:
Topbanner:
Dkr. 700,Midterbanner:
Dkr. 700,5 stk.:
Dkr. 2500,-

Midterbanner
(450x200 px)

Dit budskab på vores LinkedIn side
Vi har lige nu mere end 12.000 profiler der følger os via LinkedIn, og du kan få dit
budskab ud til alle vores følgere som en annonce for kun kr. 1500,- pr. opslag.
(Vi linker fra vores LinkedIn side direkte til din side)

LinkedIn annonce kr. 1500, Køb 5 stk. for kun 6.000, Køb 10 stk. for kun 10.000,(Priser er excl. moms. Opslaget markeres som ”annonce” i parentes)

Erhvervsmedlem inkl. annoncepakke
Som erhvervsmedlem får du synlighed på detailfolk.dk i et helt år og to forskellige annoncepakker at vælge imellem!

ERHVERVSPAKKE 1:

ERHVERVSPAKKE 2:

 Profilannonce hele året (160x160)
 Kampagnepakke
 1 uges topbanner på sitet
 5 topbannere i nyhedsbrevet
 2 annonceopslag på vores
LinkedIn-side
 25% rabat på al øvrig annoncering

 Profilannonce hele året (160x160)
 RetailDirect nyhedstjenesten i ét år til
dine egne nyheder, cases, m.m.
 2 annonceopslag på vores LinkedInside
 25% rabat på al øvrig annoncering

KUN: 9.995,- årligt

(ex. moms)

DetailfolkPartner inkl. annoncepakke
Som Partner får du den ultimative branchesynlighed på detailfolk.dk i et helt år!

PARTNERPAKKE:
 To forskellige profilannoncer hele året (160x160 og 300x250)
 Kampagnepakke
 1 uges topbanner på sitet
 5 top- eller midterbannere i nyhedsbrevet
 4 annonceopslag på vores LinkedIn-side
 Fast logoprofilering i Partnerbanner på hele sitet og i alle nyhedsbreve
 RetailDirect nyhedstjenesten til dine egne nyheder og cases
 25% rabat på al øvrig annoncering

KUN: 19.995,- årligt

(ex. moms)

Om detailfolk.dk og brugerne
Fakta
 Ca. 500.000 besøg årligt (247.000 unikke)
 Nu ca. 45 - 50.000 besøg pr. måned
 Ca. 75-80.000 sidevisninger pr. måned
 LinkedIn-side hvor over 12.000 profiler følger os
Detailfolk.dk har været i luften siden juni måned 2012,
og er Danmarks førende branchesite uden
betalingsvæg, målrettet detailhandlen på tværs af
branchekategorier.
Vi følges primært af branchefolk, specialister og
topchefer fra kædekontorer, leverandører, grossister,
organisationer, samt butikschefer og selvstændige
butiksejere.
Vi har nu ca. 45.000-50.000 besøg pr. måned, heraf
ca. 25.000 unikke, og har også en aktiv LinkedIn-side
hvor mere end 12.000 profiler nu følger os.

Brugerne
I hvilken type firma er du ansat?

Fordeling af detailbrugere
 35% er i fysisk butik
 61% er på hovedkontor
 Heraf er 45,5% direktører, afd. chef eller
anden type beslutningstager
Fordeling af funktion i butik
 30% er sælgere
 40% er butikschefer el. lignende
 27% er selvstændige butiksejere
(Kilde: Brugeranalyse februar 2018)

Andre ønsker?
- Så kontakt os
detailfolk.dk
A. P. Møllers Allé 9A
2791 Dragør
Tlf.: 32942027

”Vi skræddersyr gerne en
kampagne til dig…”

Stifter Dennis Clausager
dc@detailfolk.dk

Annoncemateriale og salg
salg@detailfolk.dk

Redaktion
nyheder@detailfolk.dk

Mobil: 26202026

