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Mediekit 2013 National geographic

siteprofil
Vel nok verdens mest kendte og anerkendte magasin National Geographic har en
hjemmeside, der tager brugerne med på eventyr og ekspeditioner til alle hjørner af
kloden. Verdens bedste fotografer og sublime skribenter viser vejen til steder, hvor
de færreste nogensinde kommer. Interaktive fortællinger og videoer giver også en
oplevelse til brugerne. Og brugerne er selv inviteret til at deltage i festen med deres
bedste billeder

priser
nationalgeographic.dk Format/info
Megaboard
930 x 180
Artikelbanner
300 x 250
Overlay
695 x 572
Wallpaper
1280 x 2200
Nyhedsbreve modtagere/uge: 10.000

Pris
140 CPM
125 CPM
600 CPM
1000 CPM
200 CPM

Materialespecifikationer

930 x 180
300 x 250
695 x 572
1280 x 2200

Vægt
GIF/JPEG/
HTML/Flash

50 kb
50 kb
50 kb
50 kb

Animation

Loops

15 sek.
15 sek.
15 sek.
15 sek.

3
3
3
3

Megaboard

Behavioural Targeting
Udnyt vores nichesites’ veldefinerede målgrupper
sammen med “Behavioural
Targeting” og gør markedsføringen yderligere præcis.

CPM: pris i kr. for 1000 visninger

Annonceformat

Permissions/leads
Køb leads af høj kvalitet og
kom i kontakt med præcis de
kunder, der er i markedet for
dit produkt. Vi kan finde dine
kunder ved både geografisk og
demografisk segmentering, på
interesse osv. Vi leverer
kontaktinfo på hver kunde,
som har givet samtykke til, at
du efterfølgende må kontakte
dem på mail og/eller telefon.

Streaming
60 sek.
60 sek.
60 sek.
60 sek.

Annoncemateriale:
Materiale til vores sites skal følge FDIM’s specifikationer.
Materiale bedes afleveret senest 48 timer før kampagnestart via mail: adon@benjamin.dk

Annoncering på print
og online = effekt!
Flere annoncører har med stor
kreativitet udnyttet synergien
mellem print og online og på
den måde skabt endnu større
opmærksomhed om deres
budskab. Der arbejdes med
individuelle løsninger, som
tilgodeser dine behov for
eksponering over for vores
attraktive målgrupper.

kontakt os
Benjamin Media
Finsensvej 6d
2000 Frederiksberg
www.benjamin.dk
Tlf.: +45 7022 0255
Fax: +45 7022 0256

Artikelbanner

