
PRISER & FORMAT 2022

ANNONSPRISER 2022

Toppbanner (alla sidor) 730 x 100 ...............................................6 400 kr/månad
Startsidan (indexsida) 740 x 190 .................................................3 400 kr/månad
Innehållsbanner (alla sidor) 740 x 190 .......................................5 700 kr/månad
Sidobanner (alla sidor) 300 x 250 ................................................1 950 kr/månad
Stor sidobanner (alla sidor) 300 x 400 .......................................2 600 kr/månad

Stora annonser  (740 x 190) kan valfritt placeras över eller under innehåll.
Man kan också komplettera med formatanpassade annonser för mindre 
skärmar: Läsplatta: 550 x 350 px / Smartphone: 320 x 250 px

Samtliga priser är exkl. moms.

BOTTENVIKEN.SE når ut till båt- och 
skärgårdsintresserade i hela Bottenviken 
och Kvarken. Bottenviken.se startades 
i februari 2000. I dag är vi norra Sver-
iges största båt- och skärgårdssajt med 
över 700 sidor. Bottenviken.se hjälper 
våra besökare att hitta gästhamnar, 
besöksmål, boende, turbåtar, upplevel-
ser, vandringsleder, naturreservat, båtliv 
och kunskap. Här finns kartor med 
avståndstabeller, hamnguider, komplett 
översikt över alla båt- och hamnförenin-
gar och massor av annat. Bottenviken.
se har också 70 informationssidor om 
Bottenvikens skärgård på engelska och 
finska.

Vi medverkade i ett EU projekt för några 
år sedan där vi utgav en bok samt en 
tv-serie på fyra filmer om kustlivet i 
Bottenviken på finsk och svensk sida. 
Filmerna visades i SVT och finska YLE 
och kan nu ses under Bottenviken.se.

Från och med 2017 inledde vi ett 
samarbete med Bottenvikens skärgård 
kommunsamverkan där vi på uppdrag 
marknadsför besöksmål, boende och ak-
tiviteter m.m för kommunerna Haparan-
da, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå.

VI NÅR UT:

• Via vår internetsajt ”bottenviken.se.”
• På vår Facebook sida.
• Vår YouTube kanal, (130 filmer).
• Instagram
• Nyhetsbrev.

ANNONSERING: 
Under Bottenviken.se finns många olika 
möjligheter att annonsera och synas. Är 
ni intresserade av lite större samarbete 
och mer synlighet på sajten är ni mycket 
välkomna att kontakta Alf-Arne Harjo, 
info@bottenviken.se eller 070-621 39 81.

MATERIALKRAV
Vi tar emot banner i följande format: 
jpg, gif och png.


