
Annonspaket
Med våra olika annonspaket kan du själv välja hur mycket du vill att dina annonser 

ska exponeras i träfflistan och hur mycket du vill lyfta fram ditt varumärke.

Sida med dina samlade annonser

Veckovis statistik via mail

Statistikverktyg

Logotyp på beskrivningen

Objektlista till egen hemsida

Logotyp på annonsen i sökresultatet

Säljande beskrivning på annonsen i sökresultatet

Länk till dina samlade annonser från sökresultatet

Premiumplats först i sökresultatet

Annonsen är markerad med PRIORITERAD
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            BAS             STANDARD             PREMIUM

Passar dig som vill lyfta upp dina annonser 

mot intressenterna på ett kostnadseffektivt sätt, 

men inte har  behov av varken varumärkesex-

ponering eller ytterligare profilering av annon-

sen i  sökresultaten.

Passar dig som vill väcka intresse för annonsen 

redan i sökresultaten och marknadsföra ditt 

varumärke. Här finns också länken till sidan 

med dina samlade annonser.

Passar dig som vill synas optimalt och är mån om 

att ditt varumärke och dina objekt ska marknads-

föras på bästa sätt. Med premiumpaketet får du 

allt som ingår i övriga paket samt exponering 

högst upp i sökresultaten. Finns det fler än tre 

premiumannonser som matchar sökkrierierna, 

slumpas vilka av dessa som visas på Premium-

platsplats.
Vitmarkerade produktegenskaper ingår ej i annonspaket
 BAS.

Vitmarkerade produktegenskaper ingår ej i annonspaket
 STANDARD.



077 1081 10 651

045 3563 2521 13-2

528 40153055 15-4

526 6563 4041 201-6

572 9040 6559 252-11

014 31585 8561 405-62

039 91559 21552 6001-15

079 52069 61591 8002-101

033 23099 02032 01003-102

022 93044 52592 21004-103

treffOtreffOtreffO-104

Antal BAS STANDARD PREMIUM

Lorem ipsum

         kr/mån         kr/mån         kr/mån

Prislista 2019

Pris per påbörjad kalendermånad (exkl moms), 2019. Antalet unika annonser summeras varje månad och utgör fakturaunderlag. 
Du betalar per påbörjad kalendermånad som dina annonser visas.


