SVERIGES LEDANDE RESESAJT

BAKGRUND
I över 17 år har Resdagboken varit den självklara plattformen för resenärer att dela
inspirerande bilder och berättelser från världens alla hörn, hem till nära och kära eller till folk
som söker inspiration om kommande resmål. Genom åren har över 4 miljoner dagboksinlägg
och nästan 20 miljoner bilder laddats upp vilket inte bara gör Resdagboken till en guldgruva
av information utan också till Sveriges i särklass största varumärke för
användargenererat resematerial.
Av de som besöker Resdagboken är 65% kvinnor och 35% män. Sajten har en relativt jämn
fördelning när det kommer till ålder, med en topp i åldersintervallet 25-34 år.
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Cirka 35% män, 65% kvinnor

Resdagboken har besökare från hela världen men majoriteten (83%) är från Sverige,
resterande andel är fördelade mellan 161 olika länder. En mindre grupp står för informationen
som läggs upp, alltså de som är ute och reser och förmedlar betraktelser och bilder. Den stora
majoriteten av besökare är planerarna, de som letar inspiration eller information från vanliga
resenärer inför sin nästa resa, eller de som följer någon av våra medlemmar som just nu är på
resande fot.
Vi erbjuder en rad olika alternativ för er att exponera ert varumärke tillsammans med
oss på Resdagboken genom Banners, Destinationssponsring, Artiklar, Nyhetsbrev eller
Mail till följare.

BANNERS
Vi har två olika typer av banners; den första riktas till datoranvändare, den andra till
mobilanvändare. Banners visas överst på varje sida av Resdagboken. Vi erbjuder PRIO
och BULK-bokningar på dessa utrymmen. Med PRIO så kommer er banner enligt
överenskommelse att få samtliga visningar för en tidsperiod (eller ett visst antal visningar).
Denna form lämpar sig utmärkt om ni har en pågående kampanj mellan bestämda datum
eller om ni vill maximera exponering och klick.
Det kan enbart finnas EN annons som är bokad som PRIO åt gången. Det andra alternativet är
BULK. Här får ni en lägre kostnad per exponering. BULK-annonser kommer att bli pausade så
fort en PRIO-bokning kommer in.

STORLEK

PRIO

BULK

980X120 (DESKTOP)

CPM 120 SEK

CPM 50 SEK

980X240 (DESKTOP)

CPM 200 SEK

-

400X400 (MOBIL)

CPM 320 SEK

CPM 120 SEK

DESTINATIONSSPONSOR
Allt innehåll på Resdagboken är geotaggat. Det betyder att varje bild och dagboksinlägg är
kopplat till en fysisk plats. Varje fysisk plats har även en unik landningssida på Resdagboken
där vi samlar inlägg, bilder och nyttig information om respektive plats.
Som destinationssponsor syns du självklart på destinationens landningssida, men du syns
även på alla inlägg, både gamla och nya, som taggas med den destination du sponsrar.
Destinationer finns i tre olika kategorier baserat på antal bilder, inlägg, trafik och popularitet.
Destinationssponsringen är på 12 månader.

GULD

SILVER

BRONS

1 500 SEK/MÅN

1 100 SEK/MÅN

800 SEK/MÅN

ARTIKLAR
Genom sponsrade artiklar publiceras er artikel på startsidan under 7 dagar. Den sponsrade
artikeln måste bli godkänd innan publicering och den måste tillföra informationsvärde till
Resdagbokens användare. Artikelns innehåll ska på något sätt vara kopplat till resande.
Det är ok att ha direktlänkar i artikeln men även länkningen måste relatera till resande.
Efter publicering på startsidan kommer artikeln ligga kvar under Resdagbokens
artikelsektion. När den en gång är publicerad kommer den inte att tas bort.

PRODUKT
ARTIKEL

KOSTNAD
10 000 SEK

NYHETSBREV
Under Q4 2017 kommer Resdagboken starta med nyhetsbrev. Det kommer att finnas tre olika
val för exponering: 1x stor och 2x liten. Nyhetsbrevet skickas till cirka 80.000 prenumeranter.

STORLEK

KOSTNAD

STOR ANNONS

10 000 SEK

LITEN ANNONS

6 000 SEK

E-POST TILL FÖLJARE
Då någon av våra medlemmar skapar ett inlägg eller uppdaterar sin geografiska position
så skickas ett mail till de aktiva följarna med en länk till inlägget eller till medlemmens sida.
Dessa mail innehåller en annonsplats.
Annonsplatserna kan köpas i volymer av 10.000, 25.000 eller 100.000

SUMMA

PER EMAIL

TOTAL KOSTNAD

10 000 EMAILS

0,5 SEK

5 000 SEK

25 000 EMAILS

0,3 SEK

7 500 SEK

100 000 EMAILS

0,15 SEK

15 000 SEK

