26/8 2014

Prisliste annoncering på Pensionistkortet.dk
Direct mail

Direct mail via postomdeling - Fysisk brev eller en separat e-mail

ring for tilbud

Ugens nyhedsbrev – priser pr. indryk i et nyhedsbrev - udsendes hver mandag
a. Annonce m. tekst og billede inkl. i nyhedsbrevets indhold
b. Sidebanner i 1 Nyhedsbrev
c. Fremhævning/anbefaling af arrangement/produkt i 1 nyhedsbrev, lokalt
d. Fremhævning/anbefaling af arrangement/produkt i 1 nyhedsbrev, nationalt

1 kr. pr. læser
2.000 kr. / indryk
fra 1.500 kr. / indryk
7.500 kr. / indryk

Bannere (leveres som færdigt materiale)
a. Topbanner
930w x 180h px - fast pris

pr. uge / pr. måned

650 kr. / 2.000 kr.

Rubrikannonce i Fordelsguiden, - forskellige typer annoncer - forskellige muligheder

Fordelsguiden – Rubrikannoncer

Pris - se nedenfor

Small

Medium

Large

X-large

Virksomhedens navn

ja

Ja

ja

Ja

Virksomhedsadresse

1 stk.

1 stk.

1 stk.

3 stk.

Link til egen hjemmeside

ja

Ja

ja

Ja

Infoside med logo

ja

ja

ja

Ja

Billeder på info side

1

1

3

5

Link til e-mail

ja

ja

ja

Ja

Indsat video

nej

nej

1 stk.

2 stk.

Login til Arrangementskalender

nej

ja

ja

Ja

Fremhævning /dagens virksomhed

nej

nej

3 gange / år

10 gange / år

Ændringer på infosiden

nej

1 gang/år

3 gange / år

6 gange / år

1.000 kr. v. opret

1.000 kr. / år

3.000 kr. / år

6.000 kr. / år

Pris

Større synlighed af rubrikannoncen
a) Dagens virksomhed” på forsiden - ekstra antal/højere frekvens
Pris
fra 1.000 kr. pr år
b) Ekstra god placering
kategori/kommune
Pris
fra 100 kr. pr. mdr.
c) Tilføjelse af ekstra virksomhedsadresser
Pris pr. stk.
pr. tilføjelse
500 kr. pr. stk.
d) Ekstra billeder
Pris
150 kr. pr. stk.
Eksponering af kundens produkter i Pensionistkortets webshop
a) Kunden får adgang til Pensionistkortets webshop med egne, på forhånd aftalte produkter, via login.
b) Transaktioner - Salg af kunders produkter via Pensionskortets salgskanaler
c) Deals - Ugens tilbud / ophold
Pris / provision
Ring for tilbud
Diverse
Annonce på Pensionistkortet (tekst og logo (min. 5.000 stk.)
15 kr. pr. stk.

Events
Arrangementer med Pensionistkortet - i vores navn / kundens eget navn
Ring for tilbud

Konsulentbistand
Pris pr. time
1.000 kr.

Grafiske ændringer/ tilføjelser
Billedbehandling, grafiske ændringer, opsætning af arrangementer i kalender
Pris pr. påbegyndt 30 min.
500 kr.
Priserne inkluderer hverken billedbehandling og/eller opsætning af arrangementer i kalender.
Alle priser er ex. moms
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