formater & priser på dyk.net
Banner 468 x 60

Banner 234 x 60

BANNERANNONCER
BESØGSTAL

I perioden august - oktober 2007 havde
DYKs hjemmeside dyk.net gennemsnitligt
41.144 unikke besøgende pr. måned.

LAY-OUT

Tilbydes til fast timepris eller efter opgave.
Kontakt annonceafdelingen for tilbud.

INDRYKNING

Anførte priser gælder indrykning af banner
annoncer på DYKs danske hjemmeside.
Kontakt annonceafdelingen for tilbud på
indrykning af bannerannonce på DYKs
svenske hjemmeside.

SÆRPLACERING

Særplacering kan tilbydes mod et tillæg
på 30%.

rabatter

Der kan ydes rabat ved længerevarende
aftaler og/eller ved indrykning af annoncer
i den trykte version af DYK. Indhent
venligst tilbud.

Banner
140 x 120

tekniske data

Banner

Format: GIF, animeret GIF eller JPG.
Opløsning: 72 DPI
Farveskala: RGB
Link: Husk venligst at medsende den URL,
som banner annoncen skal linkes til.

annoncebooking
Undervandsmagasinet DYK
Att: Richard Zafra
Tlf: (+45) 7026 3015
E-mail: annoncer@dykmag.net

redaktion DYK nyhedsbrev
Undervandsmagasinet DYK
Att: Redaktionschef Jesper Kjøller
Rentemestervej 64
DK-2400 København NV
Tlf. (+45) 7026 3015
Fax: (+45) 7026 9015
E-mail: jesper@dykmag.net

140 x 60

Format
140
140
234
468

x
x
x
x

(bredde x højde)

60
120
60
60

pixels
pixels
pixels*
pixels*

1 måned		
1.250
2.400
3.600
4.800

2 måneder

3 måneder

2.500
4.800
7.200
9.600

3.750 kr.
7.200 kr.
10.800 kr.
14.400 kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

kr.
kr.
kr.
kr.

Alle angivne priser er i DKK (danske kroner), ekskl. moms og evt. layout-omkostninger.

Alle bannere vises på alle sider, både hovedsiden og undersiderne*.
DYK Nyhedsbrev

10/05/2006 06.32

* Ekskl. DIVE CENTER GUIDE og LIVEABOARD GUIDE.

udgiver

DIVER Group Scandinavia ApS
Rentemestervej 64
DK-2400 København NV
Tlf. (+45) 7026 3015
Fax: (+45) 7026 9015

øvrigt

Der tages forbehold for trykfejl. Der vil
ske prisændringer i takt med den løbende
udvikling.

Maj 2006 · tegn abonnement · adresseændring · kontakt · annoncering · www.dyk.dk
Ser du ikke dette nyhedsbrev ordentligt, så klik her...

Dykningens Dag 2006

DYK Nyhedsbrev

DYKs nyhedsbrev
Udsendes hver måned til
ca. 3.800 unikke læsere

10/05/2006 06.32

Endnu engang vil sæsonens start blive markeret med en lang række
dykkearrangementer landet rundt under overskriften Dykningens Dag.
Det er DYK, PADI og Dansk Sportsdykkerforbund, der i fællesskab står for
planlægningen af arrangementet.
Formålet er både at få en sjov dag sammen på tværs af organisationer og
klubber, men også at vise omverdenen hvilken herlig dykning Danmark har at
tilbyde.
Se listen over
arrangementer
på www.dykningensdag.dk
Maj 2006
· tegn abonnement
· adresseændring · kontakt · annoncering · www.dyk.dk
Ser du ikke dette nyhedsbrev ordentligt, så klik her...

Deltag i DYKs store læserundersøgelse
–
og vind komplet
scubapakke!
Dykningens
Dag 2006
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Formater: 140 x 60 pixels
140 x 120 pixels

klubber, men også at vise omverdenen hvilken herlig dykning Danmark har at
Eurojacket – BCD’en, der blev udviklet i samarbejde med DYKs læsere.
tilbyde.
Abyss – en regulator med topydelse, også i koldt vand.
letvægts octopus,
som både er enkel og velfungerende.
Se listenRebel
over –arrangementer
på www.dykningensdag.dk
MC1 RGBM-konsol – en af de mest brugervenlige dykkecomputere på
markedet.
Flaske – 12 liter, 200 bar.
Gå ind på www.dyk.dk og svar allerede i dag!

Deltag i DYKs store læserundersøgelse
– og vind komplet scubapakke!

DYK5/06
I vores stræben efter hele Indhold
tiden at lave idet
bedst mulige magasin, har vi brug for
STRØMSHOLMEN
din hjælp. Gå ind på www.dyk.dk
og svar på vores spørgsmål om DYK og om
Norske
nydelser
nord. alle dem, der deltager i
hvordan magasinet kan blive
endnu
bedre. iBlandt
DEKO
FORder
DUMMIES
undersøgelsen, trækker vi en
vinder,
belønnes1med en komplet scuba-pakke
Ny serie, der genopfrisker og opdaterer din dykkeviden
fra Mares. Scuba-pakken indeholder:
BONAIRE
Eurojacket – BCD’en,
blev
i samarbejde
læsere.
Dykder
når
du udviklet
vil på øen,
der virker med
som DYKs
en stor
Abyss – en regulator
med topydelse, også i koldt vand.
liveaboard.
Rebel – letvægts octopus,
som både er enkel og velfungerende.
MINEDYKKERE
MC1 RGBM-konsol –Det
enkræver
af de mest
brugervenlige
dykkecomputere
på
en særlig
evne at holde
hovedet koldt.
markedet.
SKILDPADDER
Flaske – 12 liter, 200
bar. ensomme normader er et pust fra svundne
Havets
tider.
Gå ind på www.dyk.dk og svar allerede i dag!
DRIK OG DYK
Klik her for at se en
Det gælder om at være våd indvendigt.
liste over de
FU SHAN HAI
dykkercentre, der
Et af verdens største dykkebare vrag er måske snart
sælger DYK.
Indhold i DYK5/06
tilgængeligt?
STRØMSHOLMEN
Test: Force Fins · Portfolio: Lene & Claus Topp ·
Norske nydelser i nord.
Profilen: Hans Örnhagen · Photoshop: Farvestyring
DEKO FOR DUMMIES 1
Ny serie, der genopfrisker og opdaterer din dykkeviden
BONAIRE
http://www.dykmag.net/newsletter/nyhedsbrev.html
Dyk når du vil på øen, der virker som en stor
liveaboard.
MINEDYKKERE
Det kræver en særlig evne at holde hovedet koldt.

Scuba-pakken er
sponsoreret af CBM
Produkter AB. For mere
info se www.cbmdive.se

Scuba-pakken er
sponsoreret af CBM
Produkter AB. For mere
info se www.cbmdive.se
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