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   Magasinet på Reisefot er et nyetablert 
digitalt reiselivsmagasin. Vi ønsker å inspirere 
våre lesere. Vi skriver om reisemål, 
opplevelser, livstil og gir de reisende praktisk 
informasjon for å skape perfekte 
reiseopplevelser.

   Vi har fokuser på kvalitet og opplevelse. Å 
reise dreier seg om annet enn å finne den 
billigste sengen og rimeligste restauranten. 
Derfor fokuserer vi på eksklusive 
opplevelser, gastronomi, flott natur, helse, 
spa og det lille ekstra som gjør en reise til et 
minne for livet.

   For noen er det en uke på en luksuriøs 
resort på Maldivene, - for andre er det en 
fottur i bratte fjellsider på Madeira, mens 
andre vil nyte velvære i form av spa og god 
mat og vin på et norsk fjordhotell.

   Vi er et bindeledd mellom de som reiser og 
reiselivsaktørene. Vi hjelper reiselivsaktørene 
i å nå de spesifikke kundegruppene med 
høyest salgspotensial. Samtidig vil vi 
gjennom våre reportasjer utvide våre lesere 
sine horisonter.

   For reiselivsaktørene er det viktig å vite hva 
de betaler for når de benytter medier til å 
markedsføre deres tilbud. Vi opererer ikke 
med udokumenterte, eller foreldede, tall om 
opplag eller antall som leser våre produkter. 
Vi gir våre kunder full innsikt gjennom 
adgang til våre FB-kontoer og til Google 
Analytics.

Nytt magasin - nye løsninger

Nedlastbare guider
Vi publiserer i hver utgave en guide til en 
destinasjon eller til reiseopplevelser. 

Vi tar gjerne i mot innspill fra deg.  
Representerer du en destinasjon, 
organisasjon eller en aktør som ønsker at vi 
skal lage en guide?

Sammen finner vi en løsning som til lav 
kostnad gir økt synlighet i flere år fremover.

Guidene publiseres som selvstendige 
nedlastbare guider en måned etter at de er 
publisert i magasinet. 

Når artikler med relasjon til guiden 
publiseres på nett eller i magasin, blir det 
linket til guiden i artikkelen. 

Guidene oppdateres hvert andre år, og ved 
behov. 

Annonser i guidene kan oppdateres to 
ganger i året. Slik er de alltid oppdaterte og 
gjenspeiler dine tilbud.

Et ønske eller en idè? .... ta kontakt med:

terje@magasinetreisefot.no

Bli synlig på nettet
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1/2 side

stående

1/2 side 

liggende
2/1 side (Dobbelside)

3600 px  bredde

2550 px høyde

1/4 side 

liggende

1/1 side

1800 px  bredde

2550 px høyde

1/4 side Andre formater 
etter avtale

Formater i magasin og guide

Formater bare i guide

Liggende tvers over 2 sider 
nederst

3600 px bredde

500 px høyde

Stolpe høyre side

Digitalt magasin
Magasinet publiseres digitalt 10 ganger i året og er lesbart på PC, smarttelefon og 

nettbrett. Hver utgave av magasinet, og magasinets innhold promoteres aktivt på 

sosiale medier.
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1800 px bredde

1275 px høyde

900 px bredde

2550 px høyde

900 px bredde

1275px høyde

450 px bredde

638 px høyde

500 px bredde

2550 px høyde

Formater på nettside

Vi gjør det enkelt å annonsere på vår nettside. Samtidig 
sørger vi for at ditt annonsebanner er synlig for rett 
interessegruppe. På vår hovedside er det tre bannere. 
Det samme er det på våre artikkelsider.

Selger du reiser i til Europa er det lite fornuftig å ha et 
annonsebanner på en side som har Nepal som tema. Du 
kan se artikler på vår nettside, og velge hvilke artikler du 
vil profilere deg mot. Mangler det artikler som er 
relevante, løser  vi det for å hjelpe deg. 

Du kan også ha banner på hovedsiden rettet mot et 

bredt publikum. Vi hjelper deg med å finne ledige spotter 
og bruke ditt budsjett målrettet.

Vi vil anbefale at annonsering starter samtidig som det 
publiseres en artikkel som vil trekke lesere med interesse 
for ditt produktet. Ønsker du å bli profilert mot 
Sørøst-Asia, er det fordelaktig å ligge på artikler med 
relasjon til dette området, ikke artikler om Grønland.

Sammen finner vi rett annonseplassering.

850 x 850 px

Mobil

                                                           

2450 x 600 px

PC og nettbrett

For at leser skal få en best mulig opplevelse vil annonser bli laget i to 
versjoner. Kvadratisk for mobiltelefon og som liggende banner for pc og 
nettbrett.

Din annonse
Kont ak t : annonser@m agasinet reisefot .no

Målrettet og effektiv annonsering på nett

SoMe-støtte
Alt innhold på nett og i magasin blir promotert mot 
selekterte grupper på Facebook. Det øker antall 
visninger og lar ditt budskap nå rett målgruppe.

Det er over tre millioner Facebookkontoer i Norge. 
Mange av disse tilhører bedrifter, organisasjoner, 
idrettslag og andre grupper. Du trenger å nå frem til de 
som har interesse for ditt reiselivsprodukt. 

Vi sørger for at tusener av Facebookbrukere ser din 
annonse. i magasin og på nett. Vi får dem til å besøke 
artikkelen på nett eller i magasin hvor din annonse er. 
Samtidig får du markedsføring mot tusener av 
Facebookbrukere.

Dette gjør vi dag etter dag, uke etter uke, måned etter 
måned, år etter år, .... for å skaffe deg kunder.
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Bli sett
              

En nettside eller en side på Facebook skaper lite resultater om den ikke 

blir fremmet i jungelen på internett. Vi tilbyr komplette bli-set t -pakker , 

hvor ditt budskap blir vist i flere kanaler. Det blir sett på mobil, nettbrett 

og PC. Alt innhold promoteres målrettet i sosiale medier for at du skal 

nå grupper med verdi for din virksomhet. Annonser på alle flater er 

interaktive så leserne kan gå direkte inn på din nettside, en video eller 

annet ønsket innhold.
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    Digitalt magasin ? 10 utgaver årlig

    Digitale guider

    Nettside

    Sosiale medier

Dit t  budskap blir  synlig som :

    Annonser i magasin

    Bannerannonser på nettside

    Betalte artikler med ditt innhold

    Innhold på sosiale medier

Vi t i lbyr  også:

   Grafisk design av annonser

   Tekst og bilder til betalt innhold

   SEO-optimalisering av innhold

   Synliggjøring av Facebook-sider

   Innhold til din nettside

   Oppsett av Facebooksider

   Innhold formattert for særtrykk

   Analytikeradgang til Google Analytics

   Analytikeradgang til Facebook

Vårt løfte
Vi skal skape resultater for deg. Vi tar ikke betalt for papir, trykk og porto, men for å 

promotere deg mot potensielle kunder. Dagens reisende kjøper sjelden 
papirmagasiner. De søker informasjon på internet. Det har vi tatt konsekvensen av. Vi 

skal skape resultater til en lavere pris enn tradisjonelle medier.

Emil Andre R. Engø

Redaktør/publisher

Priser magasin og guider
Felles form at  for  guide og m agasin

2/1 sider     9.000 kr
1/1 side    6.000 kr
1/2 side                    4.000 kr
1/4 side                    2.500 kr

Spesielle form at  bare for  guide

2 x 1/10 side   7.000 kr
Stolpe annonse         5.000 kr

Rabat t er

Rabatt ved 3 innrykk 20%
Rabatt ved 6 innrykk 30%
Rabatt ved 12 innrykk 50%

Bet alt  innhold:

1 side     8.000 kr
2 sider                        15.000 kr
Påfølgende sider        3.000 kr

Pr iser  banner  på webisde

Hovedside topp: 2.000 kr per måned

Hovedside midt: 1.000 kr per måned

Hovedisde nederst    800 kr per måned

Artikkelsider:      1 måned        6 måneder     1 år

1 banner :           1.000 kr  4.000 kr          6.500 kr

2 banner:            1.800 kr         7.600  kr        12.000 kr

3 banner:            2.600 kr        12.000 kr        16.000 kr

Ekstra banner.      500 kr           1.500 kr          2.500 kr

Design, t ekst  og bilder

Design av annonser basert på materiell fra kunde kr 
450,00

Artikler til betalt innhold kan produseres  etter avtale.

Alle priser er eksklusiv mva.

Priser for guider inkluderer versjon i magasin, seperat 
guide for download fra nettside,  En egen app for 
mobiltelefon er under planlegging. Alle guider vil bli  å 
finne i appen. 

Innhold på dine premisser
Ønsker du å promotere en destinasjon, et 
hotell, en cruiseopplevelse eller et annet 
produkt gjennom en artikkel eller reportasje? 
Det kan du gjøre som betalt innhold.  

Du leverer oss tekst og bilder, og vi lager en 
layout innenfor avtalt antall sider.

Ønsker du hjelp til  utforming av tekst og  
forbedring av bilder, hjelper vi.

Innholdet blir promotert som en del av 
bladet. Sidene blir mulige å laste ned separat 
som pdf, jpeg og png så dere kan bruke dette 
i annen markedsføring.

Innholdet er tilgjengelig i minst fem år. Alt 
innhold promoteres kontinuerlig mot 
selekterte kundegrupper.

Diskuter dine ønsker med oss, og vi finner 
sammen frem til en god løsning.

www.m agasinet reisefot .no


	Blank Print Document
	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4


