ANNONCERING 2016

fashionforum.dk

VELKOMMEN TIL MODEBRANCHENS FORETRUKNE
NYHEDSMEDIE!
Fashion Forum er mediet for dig, der ønsker at kommunikere direkte til modebranchen. Fashion
Forum blev etableret i 2010 for at samle modebranchen og skabe et fælles referencepunkt for
forretningsrelaterede nyheder til branchen.
Hver måned har vi +35.000 læsere og mere end 250.000 sidevisninger. Det betyder, at Fashion Forum
har 70.000 læsere hver uge. Mere end 5.500 modtager vores ugentlige nyhedsbrev, som har en
åbningsrate på 35-40 procent.
70 procent af vores læsere er tilbagevendende læsere, mens 30 procent er nytilkomne læsere.
(Oktober 2015)
Vi har +10.000 følgere på vores Facebook-side, og over 4.000 følgere på vores Linkedin-profil. (Tal fra
januar 2016)
Vi tilbyder kvalitetsvisninger til en præcis og relevant målgruppe – nemlig de professionelle aktører i
modebranchen.

ET INDBLIK I VORES LÆSERE:
OVER 50% AF VORES LÆSERE ER
BESLUTNINGSTAGERE! (SURVEY, OKT 2014)
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Priser og muligheder for annoncering følger på de næste sider

BANNER
ANNONCERING
Bannerannoncer bookes efter
først-til-mølle-princippet for
mindst én uge ad gangen.
Rabatpris kan opnås ved
bookning af to eller flere
sammenhængende uger.
Kontakt redaktionen.
Banneret vises på
FashionForum.dk og
FashionForum.dk/jobs samt
alle undersider.

Kvadratbanner
140x140
Topbanner
300x250

Der er max. tre annoncer i
rotation ad gangen.
EKSPONERING
(Tal fra Google Analytics,
oktober 2015)

Unikke brugere
pr. mdr.

41.407

Besøg pr. mdr.

93.413

Sidevisninger pr. mdr.
Antal følgere på
Facebook

254.055
10.470*

Antal følgere på Linkedin 4.350*
(*Tal fra januar 2016)

NB! Priser er ekskl. moms
Hvis du er en international
kunde, skal du IKKE betale
dansk moms.
PRISER EX. MOMS
Pris pr. uge
Pris pr. mdr.

kr. 2.000
kr. 6.000

Stort banner, top
410x140

NYHEDSBREV

NYHEDSBREV

ANNONCERING
Fashion Forums nyhedsbrev
udsendes til vores 4.100
abonnenter. I nyhedsbrevet
informerer vi om
branchens mest aktuelle
nyheder, kommende events og
udvalgte jobopslag.
Bannerannoncer skal bookes
senest tre hverdage før
annoncen ønskes bragt. Billedog linkmateriale skal ligeledes
være redaktionen i hænde
senest tre hverdage inden
bannerannoncen skal bringes.

EKSPONERING
(Tal fra Januar 2016)
Abonnenter

5.500

Åbningsrate

35-40 pct.

NB! Priser er ekskl. moms
Hvis du er en international
kunde, skal du IKKE betale
dansk moms.

Stort banner, top
410x140

PRISER EX. MOMS
STORT BANNER, TOP
Pris pr. udgave

kr. 4.000

STORT BANNER, BUND
Pris pr. udgave

kr. 3.000

Stort banner, bund
410x140

OVERSIGT

BANNERFORMATER
FORSIDE, UNDERSIDER MV.

ORDRER
Ordrer skal sendes til
info@fashionforum.dk senest
fem hverdage før ønsket
indrykning.

TOPBANNER

MATERIALEDEADLINE
Annoncematerialet skal være
Fashion Forum i hænde
senest tre hverdage før
indrykningstidspunktet.
MÅL

Format
Pris pr. uge

Fashion Forums forside,
underside mv.: 300x250 px

300x250
kr. 2.000
kr. 6.000

Nyhedsbrev
Stort banner: 410x140 px
Husk at medsende link til
landingsside.

NYHEDSBREV
STORT BANNER, TOP

STORT BANNER, BUND

ANNONCEINDHOLD
Bannermaterialet skal følge
FDIM’s specifikationer. Se
disse på www.fdim.dk under
retningslinjer og formater.
Fashion Forum forbeholder
sig ret til at af afvise annoncer,
der strider mod gældende
lovgivning eller på anden måde
er uønskede.
ANNULLERING
Annullering af bestilte
annoncer skal ske
senest to hverdage før
indrykningstidpunktet.
Annullering af bestilte ordrer
senere end den frist debiteres
med 50 procent af den aftalte
pris.

BETALINGSBETINGELSER
Alle annoncer afregnes
efter de på bestillingsdagen
gældende priser og faktureres
på indrykningsdatoen. Betaling
skal være Fashion Forum i
hænde senest otte dage fra
faktureringsdato.
FEJL OG RETTELSER
Rettelser til originalmaterialet
skal ske senest ved
materialedeadline (tre dage før
indrykningstidspunktet).

KONTAKT
(0045) 33 18 65 69
Telefon:
info@fashionforum.dk
Mail:

Format
Pris pr. udgave

410x140
kr. 4.000

Format
Pris pr. udgave

410x140
kr. 3.000

JOBANNONCER
PRISLISTE
2015

ALLE INDRYKKEDE JOBS ER PÅ FASHION FORUM I MAKSIMUM 30 DAGE.
HVIS MAN ER MEDLEM AF DAFIS NETVÆRK FÅR MAN -25% PÅ ALLE ENKELTJOB OG JOBPAKKER.
ONLINE JOB – UDEN SERVICE
Kunden uploader jobannoncen gennem fashionforum.dk/jobs/submit-job, og er selv ansvarlig for af gennemførelse betaling, korrekt upload af tekst og logo samt korrekturlæsning. Når kunden har betalt for jobbet, vil han/hun modtage en
bekræftelsesmail. Jobannoncen vil dog ikke figurere på Fashion Forum, før redaktionen har godkendt og publiceret den.
Vi bestræber os på at gøre dette indenfor 24 timer.
Hvis du er medlem af Danish Fashion Institutes netværk, skal du kontakte Fashion Forum på job@fashionforum.dk for at få
en rabatkode til betaling af dit online job – uden service.
Vi accepterer følgende betalingskort: VISA/DANKORT, MASTERCARD, VISACARD, VISA ELECTRON, MAESTRO, JCB og
MOBILEPAY
NB! Priser er ekskl. moms
Hvis du er en international kunde, skal du IKKE betale dansk moms.
1 job 			
3 jobs 			

				

10 jobs 			

				

1 praktik-jobannonce

DKK 2.000
DKK 5.000

Spar DKK 1.000/ stykpris DKK 1.666

DKK 16.000

Spar DKK 4.000/ stykpris DKK 1.600

DKK 500

OFFLINE JOB – MED SERVICE
Kunden sender jobannoncens tekst i et word-dokument sammen med et kvadratisk logo (250x250 pixels) til
job@fashionforum.dk. Fashion Forum er herefter ansvarlig for korrekt upload af tekst og billede, korrekturlæsning, layout
og fakturering.
For at kunne sende en faktura skal vi bede om følgende oplysninger:
•
Virksomhedens navn, adresse og CVR-nummer
•
Navn, e-mail-adresse og direkte telefonnummer på den faktureringsansvarlige i virksomheden.
•
Hvis du er medlem af DAFIs netværk skal du gøre opmærksom på det, så vi kan fratrække rabatten ved fakturering.
1 job 			
3 jobs 			

				

DKK 2.500
DKK 6.500

Spar DKK 1.000/ stykpris DKK 2.166

10 jobs			DKK 18.000

				
				

20 jobs 		

				
				

Spar DKK 7.000/ stykpris DKK 1.800
Næsten tre (2,8) gratis jobannoncer

DKK 34.000

Spar DKK 14.000/ stykpris DKK 1.700
Omkring fem (5,6) gratis jobannoncer

100 jobs 		
DKK 100.000
				Spar DKK 150.000 /stykpris DKK 1.000
				60 gratis jobannoncer

1 praktik-jobannonce

DKK 1.000

TILKØB AF YDERLIGERE SERVICETILBUD
Det er muligt at tilkøbe forskellige slags servicetilbud både online og offline. Hvis en kunde ønsker at tilkøbe et
servicetilbud online, skal kunden vælge det ønskede servicetilbud i den dropdown-menu, der bliver synlig ved oprettelsen
af jobbet. Det er muligt at tilkøbe flere forskellige servicetilbud til ét job.
Hvis en kunde ønsker at tilkøbe servicetilbud offline, skal kunden sende en mail til job@fashionforum.dk og gøre Fashion
Forum-redaktionen opmærksom på, hvilke servicetilbud han/hun ønsker at tilkøbe. De/det tilkøbte servicetilbud vil
fremgå i den endelige pris i fakturaen (DKK 2.500,- + DKK 500 = DKK 3.000,-).
De forskellige former servicetilbud
Facebook-visning: 			
DKK 500
Nyhedsbrevsvisning: 			
DKK 1.000,Linkedin-visning: 			
DKK 500
Topvisning*: 				DKK 1.000,Forlængelse af job**: 			
DKK 1.500,Skræddersyet jobannonce-tekst***:
DKK 2.000,-

*Topvisning betyder at jobannoncen vil blive placeret i toppen af vores
jobside i 30 dage.
** Forlængelse af job kan kun tilkøbes offline. Du kan kun tilkøbe en
forlængelse hvis jobbet stadig er online på Fashion Forum. Hvis jobbet er
udløbet og taget af Fashion Forum, skal du købe en ny jobannonce.
***Fashion Forum-redaktionen skriver din jobannonce og skræddersyer
den til din virksomhed og den pågældende jobbeskrivelse.

