Verðskrá auglýsinga Grapevine.is
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Vefur og fréttabréf
Fjöldi flettinga á mánuði
er því kringum 300.000

Tölulegar staðreyndir
•

Hvað er grapevine.is?

•

Grapevine.is er afþreyingar- og
upplýsingavefur ætlaður áhugafólki um
Ísland og ferðamönnum á leið til landsins.
Grapevine.is er í grunninn vefútgáfa
Reykjavík Grapevine en býður einnig upp
á úrval efnis sem er sérsniðið að þeim
möguleikum sem netið býður upp á. Þar
má td. nefna daglegar fréttir, myndbönd,
tónlist og ýmsa félagsmiðlun. Á síðunni
má finna lærðar og léttar greinar um það
helsta sem er í gangi á Íslandi hverju sinni,
hvort heldur það er í menningarlífinu,
eða almennum þjóðfélagsmálum. Einnig
er mikið fjallað um ferðalög og aðra
afþreyingu sem stendur erlendum gestum
hér á landi til boða í ferðaþjónustu.

•
•

Að jafnaði er vefsíðan heimsótt af
30.000 - 40.000 einstökum notendum
á viku.
Af þeim fjölda eru 80-85% að tengjast
erlendis frá.
Hver notandi flettir að meðaltali 3 - 4
undirsíðum.
Fjöldi flettinga á mánuði er því oftast í
kringum 300 - 400 þúsund.
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,,Miðaðar" auglýsingar
Við bjóðum uppá að auglýsingar birtist
eingöngu ákveðnum markhópum.
Sem dæmi er hægt að láta auglýsingu
eingöngu birtast þeim er heimsækja
síðuna frá N-Ameríku eða öðru fyrirfram
tilgreindu markaðssvæði. Eins er hægt
að láta auglýsingu eingöngu birtast þeim
er heimsækja síðuna úr snjallsímum og
spjaldtölvum. Með þessu móti er að öllu
jöfnu hægt að lækka verðið og jafnframt fá
meira útúr hverri birtingu.

Hverjir eru notendur?
Rannsóknir og lesendakannanir hafa leitt í
ljós að flestir notendur Grapevine. is
eru sérstakt áhugafólk um Ísland
og íslenska menningu, auk þess sem
ferðamenn er hyggja á heimsókn til
landsins eru fjölmennir í hópi gesta
síðunnar.
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Auglýsingaverð og stærðir
Grapevine NET

NET

Stærðir: 300x250 og 480x320 px.
Öllum stærðum skilað og þeim róterað um vefinn. Max 9 auglýsendur á sama tíma.

Flettingar

Mobile (á mánuði)

Verð (á mánuði)

40.000 +

25.000 ISK

40.000 ISK

mánuður

120.000 +

22.500 ISK

36.000 ISK

þrír mánuðir

240.000 +

21.250 ISK

34.000 ISK

hálft ár

480.000 +

18.750 ISK

30.000 ISK

ár

Sirka Tímabil
300x250px

Grapevine NET +

Stærðir: 300x600, 970x90 og 800x600px. Skila 300x250px f. mobile
Valin ein stærð, max 3 aðilar á sama tíma í hverju plássi. Hægt að velja efnistengingu travel,
culture, tv, magazine, news eða allar síður. Hægt að velja markaðssvæði. Verð hlutfallast við flettingar

NET+

Flettingar 970x90px

800x600px

300x600px

Sirka Tímabil

70.000+

75.000 ISK

98.000 ISK

mánuður

110.000 ISK

210.000+

99.000 ISK

67.500 ISK

91.000 ISK

þrír mánuðir

420.000+

85.000 ISK

56.250 ISK

77.000 ISK

hálft ár

840.000+

71.500 ISK

48.750 ISK

63.000 ISK

ár

Partnership (Mikill sýnileiki)

Hægt að vinna með hliðar á vefsíðu auka topps og fara nýjar leiðir.

Lámarks stærð

Verð

Tímabil

Staðsetning

970x200 px

150.000 ISK

Vika

forsíða, undirsíður,
lessíður

Newsletters

Stærð: 970x90px. Aðeins einn auglýsandi í hverju newsletter.

Tegund
Vikulegt

Verð (mánuður) Tímabil
60.000 ISK

Öll verð eru án vsk. Allar stærðir eru breiddxhæð.

Vikulega

Staðsetning
Efst

800x600px

