ANNONSERING ROSLAGEN.SE
ROSLAGEN.SE
ANNONSERING

WEBB-ANNONSERING
WEBB-ANNONSERING
För dig som aktör innebär Roslagen.se synFör dig som aktör innebär nya Roslagen.se
lighet i ett modernt digitalt skyltfönster där vi
synlighet i ett modernare digitalt skyltfönster
vill inspirera till resor och upplevelser i Rosladär vi vill inspirera till resor och upplevelser i
gen och göra det lätt för besökaren att boka
Roslagen och göra det lätt för besökaren att
online.
boka online.

Erbjudande
GRATIS året ut!

April, maj & juni GRATIS!

Ni som bokar minst halvårsplats på startsidan
Ni som bokar året ut (halvårspris) på startför 2023 innan året är slut får synas gratis
sidan får synas gratis april, maj och juni.
resterande tid av 2022. Boka snarast - först
Boka snarast – först till kvarn!
till kvarn!

Roslagen.se
Roslagen.se
• Officiell webbplats för destinationen Roslagen
•• Officiell
webbplats för destinationen Roslagen
Drygt 1,5 miljon sidvisningar per år.
•• Cirka
2 miljoner sidvisningar per år.
Ett brett utbud av boenden, aktiviteter,
• Ett
brett utbud av boenden, aktiviteter, 		
besöksmål och evenemang.

Annonspriser
Annonspriser 2023
2021

25% rabatt för partners – gäller Plus/Premium.
25% rabatt för partners - gäller Plus/Premium.
STARTSIDA – halvår 15 000 kr/kvartal 10 000 kr.
STARTSIDA – halvår 15 000 kr/kvartal 10 000 kr.
DESTINATIONSSIDA – Östhammar, Öregrund,
DESTINATIONSSIDA – Östhammar, Öregrund,
Norrtälje eller Österåker – halvår 5 000 kr/
Norrtälje eller Österåker – halvår 5 000 kr/
kvartal 3 000 kr.
kvartal 3 000 kr.
HÄR INGÅR Annonsbyte, 2 ggr/halvårsannons
HÄR INGÅR Annonsbyte, 2 ggr/halvårsannons
och 1 gång/kvartalsannons.
och 1 gång/kvartalsannons.

Kunden
Kunden levererar
levererar

Annonsen utformas i ett färdigt mallsystem.
Annonsen utformas i ett färdigt mall-system.
Kunden levererar:
Kunden levererar:
•• Ett
fotografi jpeg-format 300 px (bred) x 600 px 		
Ett fotografi jpeg-format 300 px (bred) x 600 px
(hög) utan text eller logotype.
(hög) utan text eller logotype.
•• Text
ca 100 tecken inklusive blanksteg
Text ca 100 tecken inklusive blanksteg
•• Länk
till hemsida eller landningssida –
Länk till hemsida eller landningssida –
annonsen är klickbar.
annonsen är klickbar.

besöksmål och evenemang.

BOKNING
BOKNING &&
INFORMATION
INFORMATION

Välkommen att boka annonsplats! Kontakta Visit Roslagen,
Välkommen att boka annonsplats! Kontakta Visit Roslagen,
tel 0767-650 660, info@visitroslagen.se
Malin Hellkvist 073-088 81 55, 0767-650 660, malin.hellkvist@visitroslagen.se

Destinationsbolaget Visit Roslagen AB driver Roslagens gemensamma turistDestinationsbolaget Visit Roslagen AB driver Roslagens gemensamma turistoch destinationsutvecklingsfrågor. Bolaget ägs av kommunerna Österåker, Norrtälje och
och destinationsutvecklingsfrågor. Bolaget ägs av kommunerna Österåker, Norrtälje och
Östhammar tillsammans med drygt 160 företag och föreningar i Roslagen.
Östhammar tillsammans med drygt 160 företag och föreningar i Roslagen.
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