INFOPAKET

-för utökad företagsinformation.

Vill du öka din exponering mot våra besökare? Med vårt
Infopaket får du egen toppbanner, företagspresentation och
dina sex senaste objekt på alla dina objektbeskrivningar.

Infopaketet är ett komplement till det annonspaket
som du redan har. Här får du möjlighet att ytterligare
profilera ditt företag mot användarna på Objektvision.se.

EGEN BANNER PÅ ALL A DINA ANNONSER
Med en egen toppbanner har du goda möjligheter att
profilera ditt företag eller sälja in ett specifikt projekt.
Bannern laddar du upp direkt på Objektvision.se och
byter den när du vill.

FÖRETAGSBESKRIVNING
Här berättar du om ditt företag och vad ni står för.
Texten skriver du själv in och ändrar när det passar dig.
Max 850 tecken.

DINA SENASTE OBJEKT
Dina sex senast inlagda objekt visas. Du får alltså mer
exponeringsmöjlighet för ditt övriga utbud.
Det här får du på alla dina annonser
1. Toppbanner
2. Möjlighet att lägga in en företagspresentation
3. Dina sex senast inlagda objekt

HAR DU FR ÅGOR?
Välkommen att kontakta oss:

SKÖT ALLT PÅ EGEN HAND
Snabbt och enkelt sköter du din annonsering. Logga
in med ditt kundnummer och lösenord. Klicka på
knappen beställ/avbeställ, under knappen med ditt
företagsnamn. Bannern ska vara i jpg-, png- eller
gif-format, storlek 930x114 px och maxvikt 60kb.

PRISER
För Infopaket måste du ha minst annonspaket Bas.
Priset baseras på antalet annonser.
Annonser				
Pris/mån
1				

155 kr

2 – 3				

305 kr

4 – 5				

415 kr

6 – 10				

570 kr

11 – 25				

775 kr

26 – 50				

1 115 kr

51 – 100			

1 590 kr

101 – 200			

2 065 kr

201 – 300			

2 565 kr

301 – 400			

3 085 kr

401 –				

Jennie Häggström
Key Account Manager
jennie.haggstrom@objektvision.se
+46 (0)8 – 677 64 62

Offert

Priser per kalendermånad exkl. moms.*Bas ingår. **Bas och Plus ingår.

Tove Lidén
Account Manager
tove.liden@objektvision.se
+46 (0)8 – 677 64 67

Sveriges största marknadsplats för lokaler och fastigheter.

