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PRODUKT FORMAT PRIS

Topp-/Midtbanner  (1 av 3) 960 x 300 px kr. 17 500

Banner nederst på side  (1 av 3) 960 x 200 px kr. 12 500

Annonsering på www.nkk.no

På tekstsidene vil  
toppannonsen bli 
skalert ned til format: 
635x198 px.

Nettstedet er delt inn i en portal for dem som drømmer om hund og er 
på jakt etter rase/oppdretter/valp, en for dem som har hund der man 
kan lese om helse, registrering, få oppdretterinformasjon og informasjon 
om hundehold, og en egen portal for alle NKKs mange aktivitetsgrener.
Her publiseres også nyheter som er relevante for hundeeiere, myndigheter 
og befolkningen for øvrig. Mange av nyhetssakene deles også videre på 
NKKs Facebooksider, både av oss og av følgerne våre.

Til sammen driver dette en trafikk på rundt 1 300 000 side visninger  
fordelt på over 190 000 unike brukere hver måned. Annonsene ligger på 
rundt 90% av sidevisningene, men er unntatt fra enkelte sider/segmenter.

Bannerne er sentralt plassert på sidene – ett på midten av portalsidene/
toppen av tekstsidene, og ett i bunnen av alle sider. Det kan ligge inntil 
3 annonser på hver plassering, som vil rotere randomisert når brukerne 
beveger seg rundt på sidene. Det øverste banneret skaleres noe ned på 
tekstsider i forhold til portalsidene.

• Prisen gjelder for en kalendermåned og forutsetter tilgjengelig plass

• Prisene gjelder for 33% visning

• Alle priser er eks. mva.

• Prisene forutsetter ferdig annonsemateriell

• Gyldige filformater: jpg, png

• Kun stillbilder – ikke animerte annonser

• Materiellfrist: Fem arbeidsdager før annonsestart

• Avbestillingsfrist: Som materiellfrist

Toppannonse Portalside (960x300 px) Topp- bunnannonse TekstsideBunnannonse Portalside (960x200 px)

1 300 000
sidevisninger

NETTSTEDET NKK.NO ER FOR ALLE SOM
HAR ELLER DRØMMER OM HUND

Ta kontakt med medieselger i HS Media:
Malin Sundet 

Tlf: 62 94 69 02 / 99 29 76 66 
e-post: mas@hsmedia.no

6% byråprovisjon


