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Medieplan 2022

digitale annonseflater

VVSaktuelt.no har vært online siden 2004 med daglige nyheter fra bransjen. Nettsiden henvender seg til hele VA- og VVS-bransjen gjennom daglige
nyhetsoppdateringer av sanitær, ventilasjon/inneklima, byggautomasjon, varme og energi, vann og avløp samt unik informasjon fra Byggfakta sin prosjektdatabase.
Som annonsør når du de fleste beslutningstakere i VVS-bransjen: rørleggerbedrifter, konsulenter, kommunalt/offentlig ansatte, eiendomsforvaltere, arkitekter,
samt private og offentlige byggeiere/byggherrer og administrative ledere.
De siste årene har vi hatt en god økning i antall sidevisninger på vvsaktuelt.no, hvor vi
nå har over 624 000 sidevisninger i året.
Topp banner

Vi sender nyhetsbrev hver torsdag til over 15 000 mottakere i VVS bransjen. Antall
besøkende som åpner nyhetsbrev ligger på ca 24 prosent. Vi sender også
nyhetsbrev med stillingsannonser fra VA- og VVS-bransjen jevnlig.

Sticky

<<<<

Midt banner

Nyhetsbrev sendes ut hver torsdag.
Vi sender også et eget nyhetsbrev
med stillingsannonser etter pågang.

Høyre side

Native ads, topplass
kr. 6.000

Native ads på artikkel siden

>>>>
Native ads
kr. 4.000

Native ads
kr. 4.000

Høyre side

ANNONSEPRISER VVSaktuelt.no
Format

Toppbanner

Stor midtbanner

Pris pr. uke

980x150 px

kr. 7000

250 x 360 px

kr. 5000

Høyre side

300x200 px

kr. 3000

Liten midtbanner

620x150 px

kr. 3000

Kontakt

Stor midtbanner

980x150 px

kr. 3000

Senior kunderådgiver

Kristen Sandvold

ksa@byggfakta.no

Senior kunderådgiver

Emil Hertzberg

emil.hertzberg@byggfakta.no 455 01 295

Sticky

Artikkelbanner

300x1000 px

kr. 4000

Annonse i nyhetsbrevet

620x150 px

kr. 4000

Annonse i nyhetsbrevet

300x200 px

kr. 2000

Native ads, hovedside

bilde/logo/tekst

kr. 6000*

Native ads, artikkelplass

bilde/logo/tekst

kr. 4000*
Pris pr. mnd

Stillingsannonse (inkludert i nyhetsbrevet)

kr. 4000

Prisene er netto og eventuelle produksjonskostnader kommer i tillegg.
* Journalist og annonseproduksjon tilkommer
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