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Pleasure.dk
Danmarks største livsstilssite
Pleasure.dk er Danmarks største livsstilssite for de kvalitetsbevidste forbrugere. Hver måned læses og ses over 1 mio.
eksklusive artikler og tv indslag.

Annonceprodukter
Annoncemulighederne på pleasure.dk tilpasses konstant for
at sikre optimal synlighed og effekt for annoncørerne.
Forskellige annoncemuligheder på pleasure.dk:

Indhold til de absolut kræsne
Pleasure.dk leverer underholdende inspiration, der matcher
Børsens kræsne læseres krav til kvalitet, fornyelse og
troværdighed. Intet er for lækkert og eksklusivt til  vores
brugere. Der sorteres hårdt i, hvad der præsenteres og
behandles journalistisk, så vores loyale brugere ikke spilder
tiden.
Målsætningen med pleasure.dk er at samle det bedste af
det bedste indenfor biler, boligen, rejser, gadgets, design,
shopping og gourmet, så kræsne annoncører og brugere
kan finde hinanden i de rette rammer.
Der er dybde i artiklerne. Således vil der være anmeldelser,
relaterede historier, tv-indslag, billedserier og mange relevante links, så man aldrig går sulten fra bordet.

■
■
■
■

Run Of Site (ROS)
Forsiden
Særplacering
Sponsorat

Tilgængelige annonceformater:
Format

Størrelse
930 x 180*

Øverst på siden

Artikelbanner

468 x 400

under artikel

Artikelbanner

300 x 250*

Til højre på siden

Sidebannner (Skyscraber)

160 x 600*

Midt på siden

Ejerskab

*markerede

Forsiden

Web-tv

Pleasure.dk

Nyhedsmails

Hvorfor annoncere på pleasure.dk?
Med pleasure.dk har Børsen skabt en i Danmark unik
mulighed for annoncører, som gerne vil i kontakt med det
købestærke segment. 44% af vores brugere har en personlig indkomst på over 500.000 kr., og over 12% tjener mere
end 1 million kr. Til sammenligning ligger landsgennemsnitet ifølge Index Danmark på under 4%.
Annoncører kan nu komme ind i et nyt eksklusivt oplevelses
univers med redaktionelt indhold, der udelukkende har fokus
på livsstil. Ifølge en analyse foretaget af Gallup efterspørger
omkring 32% af brugerne på borsen.dk mere livsstilsstof.
Vil du høre nærmere om annonceringsmulighederne på
pleasure.dk, så kontakt onlinesalg@borsen.dk eller ring på
3332 0102 og spørg efter onlinesalg.
Kilde: TNS Gallup (10.000 gennemførte interviews)

Placering

Megaboard

Format

Placering

CPM

Nyhedsmailbanner

300 x 250

Øverst i mailen

300

Nyhedsmailbanner

300 x 250

Midt i mailen

200

CPM priser og formater
Placering

930x180*

160x600

300x250

468x400

Run Of Site

225,00

175,00

175,00

200,00

Andre formater/produkter
Produkt

Format

Placering

Pris

Pleasure Ejerskab
(alle formater på forsiden
1 dag)

930 x 180
300 x 250
160 x 600
961 x 180
180 x 961

Forsiden

15.000,00

Take over
(inkl. Ejerskab)

-

Forsiden

25.000,00

Integration / sponsorat

-

Efter aftale

Kontakt
onlinesalg
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Nyhedsbreve - Pleasure.dk
Område

Udsendes

Placering

Størrelse

Pris

Livsstil/pleasure

Tirsdag &

Øverst

300x250

CPM 300

Midt

300x250

CPM 200

torsdag

Børsen TV
Programsponsor/pr. uge
Pleasure tv

kontakt onlinesalg

Teknik på pleasure.dk
Bannerne skal opfylde de tekniske krav, som borsen.dk stiller,
hvilket vil sige, at bannerne skal overholde visse formater (se
skemaet nederst på denne side).

Af hensyn til vores brugere har vi valgt, at animationer i materialet ikke må loope mere end 3 gange eller  indeholde
én lang sekvens á mere end 15 sekunders varighed. I denne forbindelse foreslås det at lave en mindre forsinkelse
på  animationsopstarten for at sikre, at brugerens side er
uploadet.

Annonceformat

Placering

Vægt

Ved brug af Flash-banner skal der altid leveres en tilhørende
back-up gif-fil, samt indsættes en clickTAG. Anvendes
streaming med lyd er det et krav, at banneret udelukkende
aktiveres ved mouse-over samt, at der er 1 sekunds
forsinkelse på selve aktiveringen af banneret. Læs mere om
kravene til bannere på borsen.dk/annoncer

Generelle betingelser
Vi forbeholder os ret til enhver tid at afvise  materiale, der
afviger fra de tekniske retningslinier eller i øvrigt ikke er i
tråd med mediehuset Børsen’s image.

Animation

Loops

Streaming

GIF/HTML/Flash
930 x 180

Megaboard

30kb

50kb

15 sekunder

Max 3

60 sekunder

468 x 400

Artikelbanner

30kb

50kb

15 sekunder

Max 3

60 sekunder

300 x 250

Forsidebanner

30kb

50kb

15 sekunder

Max 3

60 sekunder

160 x 600

Skyscraber

30kb

50kb

15 sekunder

Max 3

60 sekunder

300 x 250

Nyhedsmails

Kun GIF 50kb

15 sekunder

Max 3

Ingen
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