
Panorama
980x320 px

Insider
300x250 px

Block
640x240 px

Sommarerbjudande - Banner - 3 månader

Panorama: 600 €
Block: 300 €
Insider: 225 €

Annonsen visas på STARTSIDA + 2 st undersidor
( Lunchguiden ingår inte )

Branschguiden Premium

Topp annons inkl. listvisning med länkar: 450 € / år

Länk till webbsida/företagspresentation, kartvy,
Facebook, Instagram och LinkedIn.

Kunder som har andra tjänster hos oss får 15% rabatt 
på priset. 

Toppannons

Företag

Företag

Företag

Listvisning inklusive länkar

Företag

Företag

Toppannons

SNABB  

KONTAKT 

MED KUND

MEDIAKORT SOMMAR 2020

Fler annons hittar du här



Lunchguiden

Visning på Lunchguiden innehåller meny, samt 
information och kontaktuppgifter om restaurangen. 
Listning från A-Ö med snabblänkar högst upp för 
snabb åtkomst till favoritrestaurangen.

Lunchguiden: 450 € / år

Lunchmeny + 
info och  

kontaktuppgifter

POPULÄR 

WEBBSIDA

BLAND

 LUNCHGÄSTER

Telefonkatalogen         Branschguiden         Lunchguiden

Evenemang      Mat & Nöje      Shopping      Se & Göra      Resa & Bo Möten

Marknadsföring

Redaktionell annons

På aland.com har du som företagare möjlighet att 
berätta om ditt företag genom en redaktionell annons. 
Här når du snabbt ut till både nya och gamla kunder 
när du vill berätta om företagets produkter, tjänster och 
eventuella nyheter.

I samarbete med dig tar vi fram en säljande artikel med 
bild, text och länk till företagets webbsida.

Den redaktionella annonsen är synlig för ålänningar 
och turister upp till 1 år. Det går även att nå artikeln via 
snabblänk från andra platser på aland.com.

Redaktionell annos: 450 € / år
NÅGOT

NYTT 

PÅ GÅNG

Artikelannons

Snabblänkar

Snabblänkar

Fler annons hittar du här



Telefonkatalogen         Branschguiden         Lunchguiden

Evenemang      Mat & Nöje      Shopping      Se & Göra      Resa & Bo Möten

Tema-annons

Under en aktuell artikel på aland.com syns tema-
annonser där vi sammanför företag för att ge läsaren 
tips och idéer inom samma tema som artikeln.

I en tema-annons kan du som företagare presentera 
dina produkter och tjänster med bild, informationstext 
och länk till företagets webbsida.

Våra olika teman är i dagsläget:
• Lunch och Café
• Livsmedelsproducenter
• Shopping
• Personliga värdskapet/boende
• Aktiviteter

Tema-Annons: 200 €  fram till sista semptember 2020

Företagspresentation

Som företagare är det viktigt att du syns på 
internet och ett enkelt sätt är att nyttja vår tjänst 
”företagspresentation”. 

Här kan dina kunder läsa om ditt företag, tjänster/
produkter samt få dina kontaktuppgifter. Det finns även 
möjlighet att lägga upp referensbilder i ett galleri.

Vi på Strax sköter det praktiska och skapar en 
företagspresentation enligt dina önskemål.

Företagspresentation: 450 € / år
Som bonus ingår Branschguiden Premium, dvs 
topplacering i Branschguiden.
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