Annonsering
på Anbud365
Anbud365 er Norges eneste rendyrkede nettavis for
offentlige anskaffelser. Som annonsør hos oss når
du relevante beslutningstakere på en måte ingen
andre medier kan tilby. Våre annonseplasser gir god
synlighet, og vi tilbyr skreddersydde løsninger basert
på dine behov og ønsker.

Anbud365 er nettavisen for alt om
offentlige anskaffelser. Vi publiserer
daglig redaksjonelle og faglige nyheter
fra Norge og EU.

Annonsering: post@anbud365.no / 21 01 88 33
Redaksjonen: redaksjonen@anbud365.no / 950 25 192
Generelt: post@anbud365.no / 950 25 192

Annonseplasser
Vi tilbyr flere ulike løsninger for annonsering på vår nettside og i vårt nyhetsbrev.
De ulike løsningene kan også kombineres for best mulig effekt.
Toppbanner: Vises på toppen av siden på forsiden,
alle undersider og artikkelsider.

Toppbanner
980 x 150 px

Bunnbanner: Vises på bunnen av forsiden, alle
undersider og artikkelsider.
Board sidekolonne: Vises på forsiden, enkelte
undersider og alle artikkelsider.

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Logo

Board midt: Vises på forsiden og under artikler.
Leverandørregisteret: Din logo vises vekselvis på toppen av alle sider (unntatt på mobil og
nettbrett), samt at man får en oppføring under
Leverandørregisteret. Her kan man legge til en
firmabeskrivelse (maks 150 tegn inkludert mellomrom), kontaktinformasjon og link til hjemmeside. Leverandørregisteret er et samarbeid mellom
Anbud365 og Mercell, og leverandørregisteret vil
derfor også være synlig på Mercell.no.
Mobil & nettbrett: Vises når websiden åpnes på
telefon og nettbrett. Annonser ligger på forsiden og
over artikler.

Board sidekolonne
300 x 300 px

Board midt 1
300 x 300 px

Sponset innhold: Vises midt på forsiden (normalt etter artikkel nr 7) og linker til en egen side
på Anbud365. Det linkes så videre til annonsørens
webside.
Banner nyhetsbrev: Vises sentralt på vårt
ukentlige nyhetsbrev til abonnenter.
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Board midt 2
300 x 300 px

Bunnbanner
980 x 150 px

Retningslinjer
Materiellspesifikasjoner
Filformatet skal være JPG eller PNG så lenge ikke
annet er avtalt. Vi anbefaler 300 ppi. Filnavnet
bør ikke inneholde mellomrom eller spesialtegn.
Maksimal størrelse på de ulike annonsene finner
du i annonsetabellen.
Dersom dere ønsker å ha analyse av annonsen,
bør dere sender med deres kampanjekode fra
Google Analytics eller andre systemer som dere
benytter. For å få maksimal effekt av annonsen,
anbefaler vi at der benytter en landingside som
omhandler temaet som står i annonsen, samt en
«call to action».
Materiellfrister
Materiell sendes til materiell@anbud365.no
torsdagen før oppstart av annonseperiode.
Tidsintervall
Én uke regnes fra mandag kl. 00.01 til søndag
kl 23.59. Rapport oversendes etter avsluttet
kampanjeperiode.
Produksjon av materiell
Anbud365 kan bistå med produksjon av sponsede
annonser og annonsemateriell. Ta kontakt for
priser.
Betaling
Vi sender ut faktura ved avtaleinngåelse,
minimum 14 dager før din kampanjeperiode
starter.
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Banner nyhetsbrev
680 x 140 px

Materialspesifikasjoner
Materiell

Format (px)

Pris per uke

Pris for
2 x 2 uker

Bannerannonser - per uke
Toppbanner alle sider

980 x 150

6 000,-

18 000,-

Bunnbanner alle sider

980 x 150

3 000,-

9 000,-

Board midt - forside og artikler

300 x 300

3 000,-

9 000,-

Board sidekolonne - alle sider

300 x 300

4 000,-

12 000,-

300 x 150

4 900,-

Moduler - per uke

Leverandørregisteret - 1 år
Oppføring med logo*
Oppføring uten logo

1 990,-

Nyhetsbrev - per utgave
Toppbanner

680 x 140

6 000,-

Sponset innhold
Levert ferdig skrevet

11 000,-

Materiell lages av Anbud365

25 500,-

* Logo vises også vekselvis på toppen av alle sider på Anbud365 (gjelder ikke på mobil og nettbrett). Inkluderer firmabeskrivelse på 150 tegn.
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Vilkår
Manglende innsending av materiell
Ved manglende innsending av materiell vil man uansett
måtte betale. Annonse publiseres så snart materiell
mottas, så fremst annonseperioden ikke er utløpt.
Annonsører må forholde seg til følgende
retningslinjer:
• Annonser skal visuelt tydelig skille seg fra sidens
redaksjonelle saker.
• Dersom annonsen har en hvit eller lys bakgrunn,
skal den ha en sort ramme på minimum 1 px rundt
for å skille den fra bakgrunnen. Dette gjelder ikke
toppbanneren.
• Annonsen kan ikke fremstå støtende eller upassende,
og skal ha en klar relevans til sidens målgruppe.
Materiell og tema må godkjennes før publisering.
• Det er ikke lov å benytte annonser med bevegelige
elementer, og vi forbeholder oss retten til å fjerne
annonser som er for visuelt støyende.
• Annonser som er ute etter å villede forbrukeren vil bli
avvist.
Reklamasjon og betaling
• Reklamasjon, rettelser, utsettelser og avbestilling må
skje skriftlig og senest 10 dager før kampanjestart.
• Ved avbestilling eller endring senere enn 10 dager før
kampanjestart, faktureres hele beløpet som opprinnelig avtalt.
• For avtaler med varighet på én måned eller mer
gjelder gjensidig oppsigelsesfrist på 1/3 av den totale
avtaleperioden. Merk: Dette gjelder i de tilfellene
avtalen har begynt å løpe.
• Mediets erstatningsansvar for manglende oppfyllelse av denne avtale er begrenset til avvikling av
annonsering tilsvarende denne avtales kontraktssum.
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