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– den direkte vej til den offentlige beslutningstager
De offentlige beslutningstagere
• Målgruppe:
pr. uge ifølge Gallup: 26.000
• Brugere
Sidevisninger
pr. uge: 700.000.
•

Internetavisen www.dknyt.dk har specialiseret sig i levering af nyheder, baggrund og debat til offentlige
beslutningstagere i landets kommuner og regioner, samt leverandører af ydelser til det offentlige. Internetavisen har siden lanceringen i 2001 været kendetegnet ved en hurtig, grundig og præcis formidling, af
målrettet og bearbejdet stof. dknyt.dk’s målsætning vil altid være, at dække abonnentens behov for en hurtig
scanning af aktuelt og relevant stof.
dknyt.dk
130.000 abonnerer på dknyt.dk
dknyt.dk besøges hver uge ifølge Gallups online trafikmåling efteråret 2010, af mere end 26.000 brugere.
dknyt.dk har omkring 700.000 sidevisninger om ugen.
Nyhedsbrev
12.600 abonnenter har specifikt ønsket at modtage dknyt.dk’s Nyhedsbrev, der sendes opdateret 3 gange
dagligt.
Priser og formater Alle priser ekskl. moms.
Navn
Format
Vægt i kb - jpg/gif
Top-banner
Midt-banner
Boks
Skyskraber
Nyhedsbrev
Nyhedsbrev

1166 x 180
630 x 80
268 x 200
140 x 350
468 x 60
Tekst

30
25
25
25
25

Vægt i kb - flash*

40
35
35
35
÷
(Max. 250 tegn)		

Pris
15.400 kr. pr. uge
8.200 kr. pr. uge
7.000 kr. pr. uge
6.200 kr. pr. uge
6.200 kr. pr. uge
6.200 kr. pr. uge

Filformaterne: gif, jpg, png, html og flash kan benyttes. Lyd er ikke tilladt i bannerne.
Animation er ikke tilladt i nyhedsbrevet.
* Linket skal indsættes i banneret.

Annoncemateriale
Indlevering af materiale skal ske senest en hel arbejdsdag, før annoncen skal online og i det ønskede format.
Materiale skal sendes til dknyt@dmfnet.dk

Bliv synlig overfor de offentlige beslutningstagere

på dknyt.dk

Dansk Mediaforsyning
Klamsagervej 25, 1. sal
8230 Åbyhøj
Tlf.: 7022 4088
Fax: 7022 4077
dknyt@dmfnet.dk
www.dmfnet.dk

Bannerpladser

Top-banner 1166 x 180 pixels

Boks
268 x 200 pixels
Midt-banner 630 x 80 pixels

Skyskraber
140 x 350
pixels

Ifølge en brugerundersøgelse foretaget af Gallup (juli 2009) så er:
• 88 % af brugerne offentligt ansatte.
• 32 % af brugerne har med indkøb at gøre.
• 54 % kvinder.

Ring og hør mere
omkring brugerne
på tlf. 7022 4088

