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ONLINE MEDIEINFORMATION
AVM AudioVisuelle Medier
FORSTÆRKER DIN POSITION ONLINE

Avm.dk er AV-branchens førende internetportal og et supplement til AVM-bladet.
På avm.dk finder du artikler, billeder og videoklip med daglige opdateringer af
ekstra nyhedsstof og brancheinformation. Benyt f.eks avm.dk til søgemaskineoptimering (SEO), firmabranding eller aktuelle budskaber såsom, produktnyheder,
jobannoncer, kampagnetilbud, åbent hus etc. For at gøre det nemt og attraktivt
for dig introducerer vi vores onlinepakker, som på én og samme tid giver 'value'
og 'impact'. Vi hjælper dig også gerne med løsninger, der kan skræddersys efter
dit individuelle behov.
AVM er en oplagt partner når du skal markedsføres online. Vi er det førende og
uafhængige medie for levering af nyheder fra AV-industrien i Danmark. Vi har
månedtligt 6.300 besøg på avm.dk og næsten 2.000 trofaste læsere af nyhedsbrevet AVM Online. Derudover har vi en historisk artikeldatabase på mere end 6.000
artikler og nyheder. Mange af vores læsere efterspørger mere fokus på internetindhold. Dette krav giver dig nye muligheder for at placere dine budskaber
strategisk online.

LÆSERINFORMATION

AVM.dk:
Månedlige besøg: ca. 6.200
Unikke besøg: ca. 4.300
Gennemsnitlig besøgstid: 1 min. 35 sek.

HVEM LÆSER AVM PÅ NETTET
Læserne af AVMs netmedier er bl.a. ledere og ansvarlige medarbejdere indenfor
teknik, produktion, indkøb, undervisning og information i AV-branchen herunder TV-stationer, produktionsselskaber og uddannelsesinstitutioner. En stor
del af netbrugerne repræsenterer den nye generation af AV-medarbejdere.

REDAKTIONEL MÅLSÆTNING
AVM skriver om og til produktionsmiljøet. Vores mål er at give en bred dækning
af den teknologiske udvikling med fokus på nyhedsinformation, herunder
branche- og produktnyheder, debatstof, interviews med fremtrædende
branchefolk samt test af nyt produktionsudstyr.
Desuden bringes reportager fra brancheudstillinger og live events. Hovedvægten
ligger på professionel film/video, broadcast, lyd, lys, postproduktion, distribution
og live events. AVM dækker også fagområderne foto, animation, streaming,
præsentationsteknik og mediekonvergens.

Nyhedsbrev AVM Online:
Antal læsere: 2.000
Udgivelsesfrekvens: Ugentlig
Udgivelsesdag: Mandag morgen
Klikrate: 33%

LILLE ONLINEPAKKE

MELLEM ONLINEPAKKE

Årsaftale, der er velegnet til en begrænset SEO på
tekstlinks, samt til at skabe synlighed på en enkelt
kampagne eller event i løbet af året. Giver desuden
en god generel synlighed på avm.dk.

Årsaftale, der er velegnet til udvidet SEO på op til
fire tekstlinks. Idéel hvis du årligt har omkring 2
events, produktnyheder eller lignende. Giver dig
desuden mulighed for at afprøve AVM´s webTV og
skaber rigtig god synlighed på avm.dk.

2 tekstlinks på avm.dk, 2xstort banner i
nyhedsbrevet (4 udsendelser), 2xlille banner
i nyhedsbrevet (4 udsendelser), 2xtekstlinks i
nyhedsbrevet (4 udsendelser), 1xlille forsidebanner
på avm.dk.
Normalpris/år: DKK 35.500,- (Euro: 4.686,-)
DIN PRIS: DKK 26.900,- (Euro: 3.320,-)

DU SPARER: DKK 8.600,- (EURO: 1.135,-)

STOR ONLINEPAKKE

4 tekstlinks, 4xstort banner i nyhedsbrevet
(8 udsendelser), 4xlille banner i nyhedsbrevet (8
udsendelser), 4xtekstlinks i nyhedsbrevet
(8 udsendelser), 1xstort forsidebanner på avm.dk.
Produktion af et videoklip til AVM WebTV (inkl.
hosting i min. 1 år og tekstlink tilknyttet).

Årsaftale, der er idéel til annoncøren med ønske om
bredt at optimere sin tilstedeværelse online. Giver
mulighed for at lancere 3-5 events/produktnyheder
årligt og følge op herpå. Giver stor synlighed på alle
AVM´s online platforme.
Produktovervågning på et specifikt produktord,
6xstort banner i nyhedsbrevet (12 udsendelser),
6xlille banner i nyhedsbrevet (12 udsendelser),
6xtekst-links i nyhedsbrevet (12 udsendelser),
1xtopbanner på avm.dk. Produktion af to videoklip
til AVM WebTV (inkl. hosting i min. 1 år og tekstlink
tilknyttet).
Normalpris/år: DKK 95.000,- (Euro: 12.539,-)
DIN PRIS: DKK 74.900,- (Euro: 10.653,-)

Normalpris/år: DKK 64.000,- (Euro: 8.448,-)
DIN PRIS: DKK 49.900,- (Euro: 6.653,-)

DU SPARER: DKK 14.100,- (EURO: 1.861,-)

DU SPARER: DKK 20.100,- (EURO:
6.553,-)
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FORMATER PÅ AVM.dk
TYPE 3
TYPE 1
TYPE 4

TYPE 2

TYPE 6

TYPE 7

TYPE 5

TYPE 5: TEKSTLINKS

PRISER OG FORMATER TIL AVM.DK
TYPE

FORMAT

1

Finder du en artikel, hvori du gerne vil have et tekstlink giver vi dig nu
mulighed for dette. Produktet er en mulighed for, at du kan arbejde
aktivt med SEO.

BREDDE X HØJDE

PRIS PR. MDR.

Lille banner

92 x 140 pixels

kr.

1.500,-

2

Stort banner

159 x 200 pixels

kr.

2.500,-

3

Topbanner

760 x 150 pixels

kr.

7.000,-

4

Dobbelt banner

335 x (min. 100 pixel)

kr.
250,- pr. 10
pxl (højde)

5

Tekstlinks (til WebTV
eller underside)

Max 20 anslag + link

6

Annonce på forsiden

300 x 250 pixels

7

Annonce i en enkelt
artikel

250 x 250 pixels

Produktovervågning

Hvert produktord er
gældende i min. 6 mdr.

8

kr.
Rettelse kr.

TYPE 8: PRODUKTOVERVÅGNING

1000,500,-

Denne service er særligt skabt til søgemaskineoptimering. Produktovervågning fungerer ved, at du udvælger et produkt, som har værdi
for dig at blive synliggjort i sammenhæng med. Når dette produkt
omtales på AVM.dk vil du automatisk få tilknyttet et link fra artiklen,
til en side hos jer, omhandlende det pågældende produkt. Overvågningen kan ske på et eller flere produkter, og prisen udregnes pr.
produktord. Dvs. at en aftale kan udløse adskillige links fra relevante
artikler i løbet af et år, men du betaler kun for produktordet.

2.500,-

Produktordet og tekstlinks skal være specifikt og godkendes af AVM.
Kontakt os for yderligere information.

kr.
Rettelse kr.

2000,500,-

ANNONCER I NYHEDSBREVET

kr.
Rettelse kr.

1000,-/mdr.
500,-

kr.

Alle kan tilmelde sig nyhedsbrevet på avm.dk og få AVMs ugentlige
elektroniske nyhedsbrev gratis. Få dit banner med i nyhedsbrevet:
Stort banner
290 x 180 pixels____________ kr. 3.500 (2 indryk.)
Lille banner
290 x 90 pixels_____________ kr. 2.500 (2 indryk.)
Tekstlink (Max 20 anslag + link )_____________ kr. 1.000 (2 indryk.)
Du kan fx indrykke bannere med produktnyheder, jobannoncer,
åbent hus etc. Priserne er inkl. indrykning 2 gange samt link
til egen hjemmeside.

DEADLINE TIL NYHEDSBREVET

Deadline for annoncemateriale og redaktionel material
til nyhedsbrevet er hver fredag. Nyhedsbrevet udsendes
mandag morgen.

ANNONCEMATERIALE
Materialet skal mailes i formaterne gif, jpeg, png eller svf til
sms@avm.dk.
Størrelse: Der opfordres til brug af sund fornuft mht. størrelsen på
det leverede materiale.
Vi modtager gerne koder fra tredjepart, såfremt du selv ønsker at
hoste dit materiale.

ANNONCEAFDELING
For annoncebooking og yderligere information,

kontakt venligst: Jakob Vibild på telefon
7023 2005 eller jv@avm.dk

Alle priser er ekskl. moms og baseret på levering af færdigt annoncemateriale.

