
Annoncering på Motorsporten.dk

Hvem er vi ?

Motorsporten.dk er Danmarks største Motorsports hjemmeside.
Vi beskæftiger os med nyheder om dansk og international motorsport. 
Alle de mennesker som er involveret med arbejdet på hjemmesiden 
arbejder ulønnet på frivillig basis. 

Vores besøgstrafik er rimeligt jævnt fordelt over årets måneder, der kan 
spores en lavsæson når den danske banesport afslutter sæsonen i 
efteråret frem til januar hvor optakterne begynder at afløse vinterdvalen, 
i sommersæsonen har juli en tendens til at ligne en lavsæson.
Vi har minimum 180.000 læsere pr. måned og der kan måles op til 
13.000 læsere pr. døgn i højsæsonen.

Vi tilbyder alle kunder med tilhørsforhold til motorsport og bilbranchen en 
mulighed for tegne annoncer på en hjemmeside som har interesse for 
netop biler og race. Bilimportørerne støtter eller deltager aktivt i flere 
klasser i dansk og udenlandsk motorsport for at ramme det publikum som 
er vores læsere.

Herunder ses vores eksempler på de muligheder vi tilbyder af gængse 
annonceformater, samt priserne på de forskellige annonceplaceringer. 
Som tidligere nævnt er vores hjemmeside baseret på interesse, og ikke 
profit, hvilket lader sig afspejle i de attraktive priser vi har sat på vores 
annoncer.

Ønsker du yderligere oplysninger, tilbud på flere annoncer, eller en pakke 
sammensat af forskellige annonceformater, så er du velkommen kontakte 
os. 

annonce@motorsporten.dk

Med venlig hilsen
Motorsporten.dk
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Type 1

Placering på forsiden
Lige over menuen i højre side
Størrelse: 150 x 90 pixel

Sælges på delebasis.

Prisen er kr. 1.200,- + moms pr. måned, pladsen vil maksimalt blive solgt 
til fire kunder.
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Type 2

Placering på forsiden
Midt i venstre menu
Størrelse: 125 x 75 pixels

Sælges på delebasis.

Prisen er kr. 1000,- + moms pr. måned, pladsen vil maksimalt blive solgt 
til fire kunder. Minimum tegning er 3 måneder.
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Type 3

Placering på forsiden
Bannerreklame mellem anden og tredje nyhed som nedenstående.
Størrelse: 468 x 60 pixels.

Sælges på månedsbasis, minimum tegning er 3 måneder til kr. 2.500,- + 
moms pr. måned. 
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Type 4

Placering på klasseside
Lige over menuen i højre side.
Størrelse: 150 x 90 pixels

Sælges på delebasis.

Denne annonce plads sælges for kr. 800,- + moms pr. måned, pladsen vil 
maksimalt blive solgt til to kunder. Minimum tegning er 3 måneder.

Annonce placering kan også købes til forsiden. Prisen er kr. 1.400,- + 
moms pr. måned, pladsen vil maksimalt blive solgt til to kunder. 
Minimum tegning er 3 måneder.
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Type 5

Placering på klasseside
En ud af seks små rubrikfelter i toppen af klassesiden
Størrelse: 150 x 40 pixels

Sælges for 6 måneder til kr. 780,- + moms.
Sælges for 12 måneder til kr. 1.500,- + moms.
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Type 6

Placering på klasseside
Midt i venstre menu
Størrelse: 125 x 75 pixels

Sælges på delebasis.

Denne annonce plads sælges for kr. 500,- + moms pr. måned, pladsen vil 
maksimalt vil blive solgt til to kunder.
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Type 7

Placering på klasseside  -  Klassesponsor
Denne annoncetype vises i bunden af en klasseside, samt i bunden af 
samtlige artikler i denne klasse.
Størrelse: 468 x 351 pixels

Sælges for 3 måneder til kr. 1000,- + moms pr. måned.
Sælges for 12 måneder til kr. 9.000,- + moms.
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Type 8

Placering i højre kolonne på alle sider  -  Skyskraber
Annoncen er ’flydende’, hvilket betyder at den bliver vist både på forside 
og alle undersider.

Minimums tegning er 3 måneder. Hvis der tegnes abonnement på 6 eller 
12 måneder er det muligt at udskifte ”budskab eller annonce” hver 3. 
måned.

Størrelse: 160 x 300 pixels.

Sælges for 3 måneder til kr. 3.500,- + moms pr. måned.
Sælges for 12 måneder til kr. 21.600

Skal annonceformatet ændres i højden, aftales der en individuel pris, 
bredden kan ikke ændres.
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Type 9

Placering på forside samt underside Diverse  -  Artikel annonce / Advertorial
Denne annoncetype vises i det almindelige artikel forløb.
Den vil i 2 dage komme til at figurere på forsiden iblandt de øverste 
artikler. Annoncen indplaceres samtidig i underklassen Diverse, hvor den 
efterfølgende bliver liggende blandt vore øvrige artikler, skulle det 
ønskes, er det også muligt at få den fjernet efter en given periode.

Indholdet kan være tekst, billeder, video og det som ellers er 
forefindende i vores almindelige artikler. Billedmateriale skal være 
skaleret til en max. bredde på 1024px, video indlejring sker via eksterne 
services såsom Youtube eller Vimeo.

Layout er som standard afstemt vores øvrige artikler. Særlige ønsker kan 
efterkommes til en individuel aftalt pris.

Artiklen afmærkes af Motorsporten.dk, så det tydeligt fremgår at der er 
tale om en annonce, jvf. forbrugerrådets retningslinjer for denne 
annoncetype.

Dato for visningen aftales på forhånd. Betaling og materiale skal være os 
i hænde 5 dage før visningsdagen.

Prisen er kr. 2.000,- + moms, ønskes ekstra visningsdage kan de tilkøbes 
for kr. 1.000,- + moms.

Udarbejdelse af logo annonce:

Til annonce Type 3 koster det eks.vis kr. 250,- + moms at udarbejde en 
annonce i de rigtige pixel mål fra et eksisterende elektronisk forlæg.

Udarbejdelse af logoer til andre typer annoncer aftales i hvert enkelt 
tilfælde.
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Generelle oplysninger:

◦ Alle annonceringer betales forud.

◦ Alle annoncer laves med direkte link til annoncørens hjemmeside, eller artikelside 
på Motorsporten.dk, som åbnes i et separat vindue.

◦ For kunder der gentager deres annoncer vil deres annoncer forblive på siden i 
betalingsfristen men fjernes når betalingsfristen er overskredet.

◦ For nye kunder lægges annoncen på med det samme og tages af igen efter 
godkendelse indtil regningen er betalt.

◦ Det er ikke muligt at lægge annoncegrafik med animation og/eller lyd. Pop-up 
vinduer er ligeledes ikke muligt at oprette.

◦ Motorsporten.dk forbeholder sig ret til at nægte optagelse af annoncer, hvis disse 
skønnes at være uden for vores målgruppe eller uanstændige.

◦ Alle antal visninger er altid opgivet i unikke brugere.  

◦ Der er på siden mulighed for at tegne annoncer i 176 klasser og 31 hovedklasser, 
samt de store skyskraberannoncer.

◦ Der kan i enkelte tilfælde tegnes annoncer andre steder på siden. Disse annoncer 
aftales i hvert enkelt tilfælde.

Fotoaftale:

Hvis en annoncør sponserer en bil i en dansk klasse er det endvidere 
muligt at lave en fotoaftale. Efter en endt løbs weekend fremsender vi 2 – 
4 digitale fotos pr. e-mail efter løbet. Derudover fremsendes en CD med 
alle fotos taget af bilen eller bilerne pågældende weekend.

Pris aftales i hvert enkelt tilfælde.

Motorsporten.dk
annonce@motorsporten.dk
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