TOPPbanner
Startside + infosider
980x280px – maks 90kb

KAMPANJEbanner 1
Startside
Infosider

800x600px – maks 150kb

KAMPANJEbanner
2&3
Startside
Infosider

600x400px – maks 70kb

GIGAbanner 1 & 2
Startside

1920x1280px \ 980x650px
– maks 350kb

PRODUKTbanner
Startside

Alle banner på portalen deler plass med andre.
Bannerne skifter automatisk etter 7,5
sekunder. Hvis ikke annet er avtalt booker
kontoret annonseringen og fremsender datoer
og plasseringer til kunden.

Med unntak:
GIGAbanner 1 & 2
KAMPAJEbanner 4,5 & 6
Siden vår er responsiv og bannerne
tilpasser seg skjermen den blir vist på.

Sponsor

800x600px – maks 70kb

Info:
Prisen for ikkemedlemmer er det
dobbelte av
medlemsprisen.

Sponsor er en ekstra tjeneste som du kan abonnere på.
Du får blant annet mulighet til å publisere video, bilder,
produkter m.m.

KAMPAJEbanner
4,5 & 6
Startside

400x600px – maks 70kb

SEKSJONSbanner
Infoside +
profilsider

600x400px – maks 70kb

BLI MEDLEM AV

Overflateportalen
SPONSORPAKKEN

OM SPONSORPAKKEN
Med Sponsorpakken får du har du mulighet til å tilgjengeliggjøre din bedrift mer synlig på ulike
plattformer og layouts på Overflateportalen. Du får muligheter til å utvide og skille deg ut blant
konkurrentene.
Innhold
Når du kjøper medlemskap i vår Sponsorpakke på Overflateportalen får du mulighet til å vise fram
mer om hva din bedrift kan tilby av tjenester og produkter. Du får mulighet til å publisere faglige
artikler innen bransjen. Du får oppfølging av Overflateportalen. Du får mulighet til å vise fram inntil
6 ulike reklamebilder, kampanjer eller video styrt i regi av Overflateportalen på ulike bannere.
Med Sponsorpakken mulighet til:
 1 Toppbanner
980x280px – maks 90kb
 1 Kampanjebanner
800x600px / 600x400px / 400x600px- maks 150kb
 1 Gigabanner
1920x1280px / 980x650px – maks 350kb
 1 Produktbanner
800x600px – maks 70kb
 1 Seksjonsbanner
600x400px – maks 70kb
 1 Video
(via Youtube link)
• Bilder kan arrangeres med link til ønsket nettside.
(Alle banner på portalen deler plass med andre. Full pris betalende banner blir vist først.)
Synlighet
Sponsorpakken gir deg større synlighet på Overflateportalen. Du får mulighet til å bli mer profilert
på portalen.
Profilering
Med Sponsorakken får du mulighet for å vise fram ekstra informasjon for eksisterende og nye
kunder.
 Logo på startsiden (bunnbanner, presenteres samlet med andre sponsorer).
 Logo på søkeside (bunnbanner, presenteres samlet med andre sponsorer).
 Logo på profilside til start- og basicmedlemer (bunnbanner, presenteres samlet med andre
sponsorer).
 Profilert som samarbeidspartner ved profilering av overflateportalen på messer, stand, ect.
 Profilert som samarbeidspatner ved enkelte rekvisiter, kataloger/magasin, ect.
 Halvsides annonse ved produksjon av katalog / magasin.
 Profilert på ulike banner i regi av Overflateportalen.
 Ubegrenset rett til å profilere bedriften som sponsor av Overflateportalen.

