t nå Sveriges villaägare

online
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ONLINE
len för at
Snabbast växande kana

Få full effekt på
dina kampanjer!
Villalivet.se är mediet som på några år gått från
20 000 visningar per månad till 250 000.
Som i år drivit Sveriges största tävling och har
ett nyhetsbrev med 150 000 prenumeranter.
Det är här villaägarna söker information,
inspiration och erbjudanden som rör villalivet.
Med en displayannonsering här hamnar du mitt
i prick i din målgrupp, där 99% av besökarna är
intresserade av sitt eget hem. Du fångar upp
potentiella kunder med ditt kampanjerbjudande
och följer dem fram till avslut på affären.
Bäst effekt får du med en paketlösning: till
exempel en display i nyhetsbrevet, en Native och
en Take over under veckan när Villaliv släpps!

Nå 150.000
prenumeranter!
I nyhetsbrevet ger
vi säsongsbetonade
tips och extra läsning
om ämnen som är
aktuella för årstiden.
Här kan ni förstärka
pågående kampanjer
eller marknadsföra
specialerbjudanden
riktade mot
prenumeranterna,
direkt i deras inkorg.

PRODUKTGUIDEN

SPONSRAT INLÄGG

Årsabonnemang

Pris

Ingår i priset

Inlägg

Pris

Nyhetsbrev

Sociala Medier

1 - 100 produkter

27 950:-

1 st Sponsrat inlägg (värde 44 850:-)*

1 st

16 900:-/st

+7 500:-

+7 500:-

101 - 500 produkter

34 950:-

2 st Sponsrade inlägg (värde 68 750:-)*

2-5 st

13 900:-/st

+6 500:-

+6 500:-

501 - 1000 produkter

49 950:-

3 st Sponsrade inlägg (värde 100 650:-)*

Kund tillhandahåller själv allt material. Rekommendation

1001+ produkter

Förfrågan

300-500 ord samt bild. Inlägget brandas med ditt varumärke.

Kund tillhandahåller själv allt material. *Rekommendation 500-1000 ord samt bild.

NATIVE ADVERTISING -skräddarsydda artiklar

Tillägg			

Pris/år

Inlägg

Pris

Nyhetsbrev

Sociala Medier

Film**			

3 490:-/abonnemang

1 st

29 900:-/st

+7 500:-

+7 500:-

2-5 st

24 900:-/st

+6 500:-

+6 500:-

** Egen Youtube eller Vimeo film. 1 st film/produkt

Villalivs redaktion producerar nytt material som ser

DISPLAYANNONSERING

ut och liknar Villalivs ordinarie material.

Nyhetsbrev		

Pris

1 st		

22 900:-/st

STAND ALONE -ensam annonsör i mejlutskicket

2-5 st		

19 900:-/st

Begär offert

Display på hemsida

Pris

Panorama 980 x 240 px

295:- CPM (Cost Per Mille - kostnad per tusen)

Leaderboard 728 x 90 px

295:- CPM (Cost Per Mille - kostnad per tusen)

Takeover 1920 x 840 px

1 395:- CPM (Cost Per Mille - kostnad per tusen)

Big Box 300 x 300 px

295:- CPM (Cost Per Mille - kostnad per tusen)

Native
möjligheter!
I produktguiden kan
ni visa hela eller delar av
ert produktsortiment för
att inspirera köpare med
vidarelänkning till er
egen webbplats.

1 300 000 unika besökare

På villalivet.se når du villaägare
som söker inspiration, ofta inför
en planerad renovering eller
annan investering i hemmet.
Se till att vara med i urvalet
av leverantörer och produkter
med sökbar och relevant
information med länk.

på villalivet.se 2018 varav
73% var organisk trafik.
59% var män mellan 35-54 år
Källa: Google analytics

70% av all trafik idag sker
från mobil + tablets!

Villaliv. Halmstad: Skyttevägen 21, 302 44 Halmstad Växeltelefon: 035-27 11 90 Helsingborg: Garnisonsgatan 25, 254 66 Helsingborg
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Tidningen Villaliv i tryck och digitalt.
Sveriges största tidning med
högst upplaga: 2 190 190 ex.
(RS-kontrollerad) och med flest
antal läsare, ca 2 340 000 miljoner.

Cross Media är
mest effektivt!
Att kombinera medier - och göra det i rätt
ordning - är nyckeln till maximal effekt,
visar neurovetenskaplig forskning.
Att kommunicera i flera kanaler med delvis
olika innehåll är ett säkert sätt att skapa
lojalitet, bygga varumärke och inspirera till köp.
–Det visade sig att fysisk och digital reklam
inte konkurrerar lika mycket som de ger
varandra stöd.
Ett plus ett blir lika med tre.
Allra bäst effekt uppnås genom att
först kommunicera via fysisk reklam,
sedan via digital.

+ Digitalt nyhetsbrev
Komplettera även med att synas
i vårt digitala nyhetsbrev till
våra 150 000 prenumeranter.
+ Sociala medier
Kommunicera med
Villalivs följare på
våra sociala medier.

Källa: KANTAR Sifo

+ Villalivet.se
Mer än 135 000
unika villaägare som
besöker vår hemsida
varje månad.

Källa: *Postnord, DR monitorn 2017.

+ Villaplay
Alltifrån instruerande gör
det själv-filmer till filmade
intervjuer med experter och
inspirerande reportage.
Du syns med en reklamspot i
anslutning till filmen.

We bring: Good Business!
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