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Semestersverige - året runt
Stugknuten är Sveriges största annonsplats för stuguthyrning.
Stuguthyrningen lockar våra besökare till alla delar av Sverige
året runt och det är en perfekt möjlighet för dig som företag att
synas inför semesterplaneringen.

All försäljning sköts av Torget på uppdrag av Stugknuten.
Kontaktuppgifter Torget:
Helen Johansson-Milovanovic, 070-862 35 74, helen.j@torget.se

Information
•
●Alla priser är i SEK och exklusive moms
•
●Vi förbehåller oss rätten att neka ett
införande av annonsmaterial

Copyright © 2017 Stugknuten. All rights reserved

Resan börjar på Stugknuten
Semesterstugorna har varit en del av den svenska kulturen sedan slutet på 70-talet och
än idag lockar det att ta en paus ifrån vardagen för att uppleva landsbygd och natur.

Webbstatistik

Sveriges största annonsplats för stugor
Vi har varit aktiva sedan 2002 och är väl etablerade i branschen med över 4700
annonsörer året runt. Varje år letar över 1,2 miljoner unika besökare efter stugor och
fritidsboende hos oss. Oavsett om våra besökare ska på skidsemester i Åre eller
sommarsemester på Gotland så har de två saker gemensamt: de längtar efter ledighet
och de startar sin resa på Stugknuten.

•

Om Stugknuten
Hos oss kan både privatpersoner och mindre förmedlare annonsera ut sina stugor. Våra
annonsörer betalar en fast annonseringsavgift per år, sköter bokningarna själva och kan
använda sig av vårt forum för att dela sina erfarenheter.
Det finns två olika typer av reklamplatser på Stugknuten. Dels på startsidan och dels
reklam som är anpassad efter besökarnas sökningar på sidan.
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●2,3 miljoner besökare 2016
●19 miljoner sidvisningar 2016
●Sidan har fyra språkversioner:
Svenska, Tyska, Engelska och
Nederländska.
●En bred målgrupp som
sträcker sig över alla åldrar
2011 - 1,2 miljoner besökare
2012 - 1,4 miljoner besökare
2013 - 1,6 miljoner besökare
2014 - 1,9 miljoner besökare
2015 - 2,2 miljoner besökare
2016 - 2,3 miljoner besökare
2017 - 2,4 miljoner besökare
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Pris: 50kr CPM
Vid köp av minst 500 tusen
visningar: 45 kr CPM
Vid köp av minst 1 miljon
visningar: 40 kr CPM
Vid köp av minst 2 miljoner
visningar: 35 kr CPM
CPM = kostnad per tusen visningar
Storlek: 250x160

Rectangle
250x160

Rectangle
250x160

All försäljning sköts av Torget på uppdrag av Stugknuten.
Kontaktuppgifter Torget:
Helen Johansson-Milovanovic, 070-862 35 74, helen.j@torget.se

Information
•
●Alla priser är i SEK och exklusive moms
•
●Vi förbehåller oss rätten att neka ett
införande av annonsmaterial

Copyright © 2017 Stugknuten. All rights reserved
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(Dator)
Annonserna visas på söksidan och är
baserade på vilket län som besökaren
har gjort sin sökning inom.
Prisgrupp 1:
Västra Götaland
Dalarna
Kalmar/Öland
Skåne
Gotland

Produkt:
Rectangle
Antal: 10
Storlek: 250x160
Visas: 50%
Pris/år: 14 000 kr
Pris/halvår 8 400 kr

Prisgrupp 2:
Jämtlands län
Stockholms län
Hallands län

Produkt:
Rectangle
Antal: 10
Storlek: 250x160
Visas: 50%
Pris/år: 12 500 kr
Pris/halvår 7 500 kr

Prisgrupp 3:
Jönköpings län
Östergötlands län
Värmlands län
Blekinge län
Kronobergs län
Södermanlands län
Gävleborgs län
Västernorrlands län
Västerbottens län
Örebro län
Uppsala län
Norrbottens län
Västmanlands län

Produkt:
Rectangle
Antal: 10
Storlek: 250x160
Visas: 50%
Pris/år: 7 500 kr
Pris/halvår 4 500 kr
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All försäljning sköts av Torget på uppdrag av Stugknuten.
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RIX Toppbanner
(alla enheter)

Pris: 50kr CPM
Vid köp av minst 500 tusen
visningar: 45 kr CPM
Vid köp av minst 1 miljon
visningar: 40 kr CPM
Vid köp av minst 2 miljoner
visningar: 35 kr CPM
Rectangle
728x90

CPM = kostnad per tusen visningar
Storlek: Dator 980x120
Surfplatta 728x90
Mobil 320x100
Visas på startsida och i alla sökresultat.

Annonsformat: Alla enheter
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RIX Sökbanner
(alla enheter)

Pris: 40 kr CPM
Vid köp av minst 500 tusen
visningar: 35 kr CPM
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Vid köp av minst 1 miljon
visningar: 30 kr CPM
Vid köp av minst 2 miljoner
visningar: 25 kr CPM
CPM = kostnad per tusen visningar
Storlek: Dator 728x90
Surfplatta 728x90
Mobil 320x100
Visas i alla sökresultat.
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Annonsformat: Alla enheter
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Kontaktuppgifter Torget:
Helen Johansson-Milovanovic, 070-862 35 74, helen.j@torget.se
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Materialspecifikation för banners på Stugknuten
Materialet kan vara i gif-, jpg.
Max storlek 60 kb.
Adserver
Stugknuten använder Google Doublecklick som adserver.
Retina
Skicka gärna annonsmaterial i dubbel pixelstorlek för att säkerställa en hög kvalitet på er
annons i alla typer av högupplösta enheter.
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