MEDIEKIT 2020

INTRO
FASHION FORUM er mediet for dig, der ønsker at kommunikere

direkte til modebranchen – fra topledere og kreative direktører til
PR, produktion og nye talenter.
Vi leverer hver dag nyheder og længere features til og om
modebranchen og har branchens mest besøgte jobbørs.
Derudover sender vi nyhedsbreve direkte ud til vores læsere
to gange om ugen og producerer nyt journalistisk indhold til
vores sociale medier og podcast.
Vi tilbyder både klassiske bannerannoncer og kreative
løsninger som advertorials og sponsoreret indhold på vores
forskellige platforme. Kontakt os, så finder vi den mest optimale
løsning for dig som annoncør.

OM FASHION FORUM

OVERBLIK

FASHIONFORUM.DK har eksisteret siden 2010 og er en selvstændig enhed
under Copenhagen Fashion Week.

· Hver måned har vi 30.000 brugere og 250.000 sidevisninger.
· To gange om ugen modtager 7.200 af branchens beslutningstagere vores
nyhedsbrev, der har en åbningsrate på 40 procent.

· Vi har +3.300 følgere på Instagram.
· Samt 13.500 følgere på Facebook.

OM FASHION FORUM

BANNER ANNONCERING
PÅ WEBSITE
TOPBANNER

300 x 1000 PX
FORSIDEBANNER

800x 350 PX

TOPBANNER vises på:

PRISER EX MOMS

FashionForum.dk
+ FashionForum.dk/jobs

Topbanner
Pris pr. uge DKK 2.200
Pris pr. måned DKK 6.600

samt på alle undersider.
FORSIDEBANNER vises på:
FashionForum.dk
*Der er max. 3 annoncer i rotation ad gangen.

Forsidebanner
Pris pr. uge DKK 1.500
Pris pr. måned DKK 5.000

BANNER ANNONCERING

BANNER ANNONCERING
PÅ NYHEDSREV
BANNER TOP

410 X 140 PX

PRISER EX. MOMS
Banner top
Pris pr. udgave DKK 4.000

BANNER BUND

410 X 140 PX
Banner bund
Pris pr. udgave DKK 3.000

BANNER ANNONCERING

JOB ANNOCERING
PRISLISTE 2020

JOB – UDEN SERVICE

JOB – MED SERVICE

EKSTRA VISNING

I uploader selv jobannoncen og er ansvarlige
for betaling, korrekt upload af tekst og logo
samt korrekturlæsning. Når I har betalt for
jobbet, vil I modtage en bekræftelsesmail.

I sender jobannoncens tekst i et worddokument sammen med et kvadratisk logo
(250x250 pixels) til job@fashionforum.dk.

Facebook
Nyhedsbrev
Topplacering*
Jobannonce-tekst**

Jobannoncen figurerer på Fashion Forum,
når redaktionen har godkendt og publiceret
den. Vi bestræber os på at gøre dette
indenfor 24 timer – ofte sker det hurtigere.
Praktik
Standard

DKK 750
DKK 2.250
NB! Priser er ekskl. moms.

Fashion Forum er herefter ansvarlig for
korrekt upload af tekst og billede,
korrekturlæsning, layout og fakturering.
Praktik
Standard

DKK 1.250
DKK 2.750
NB! Priser er ekskl. moms

JOB ANNONCERING

DKK 500
DKK 1.000
DKK 1.000
DKK 5 .000

*Topplacering betyder, at jobannoncen vil blive placeret i toppen af vores jobside i 30 dage.
**Vi skriver din jobannonce, så den passer til optimalt
til både dig, jobbet og din drømmekandidat.

KLIPPEKORT TIL JOBANNONCER
PRISLISTE 2020

KLIPPEKORT 1

KLIPPEKORT 2

KLIPPEKORT 3

3 standardjob som I lægger op:
5.700 kr. ex moms.

6 standardjob som I lægger op:
DKK 10.800 ex moms.

12 standardjob som I lægger op:
DKK 21.500 ex moms.

Din pris per annonce:
DKK 1.900
Du sparer
DKK 1.050 i alt.

Din pris per annonce:
DKK 1.800.
Du sparer
DKK 2.700 i alt.

Din pris per annonce:
DKK 1.750.
Du sparer
DKK 6.000 i alt.

3 standardjob som vi lægger op:
DKK 7.200 ex moms.

6 standardjob som vi lægger op:
DKK 13.800 ex moms.

12 standardjob som vi lægger op:
DKK 27.000 ex moms.

Din pris per annonce:
DKK 2.400
Du sparer
DKK 1.050 i alt.

Din pris per annonce:
DKK 2.300.
Du sparer
DKK 2.700 i alt.

Din pris per annonce:
DKK 2.250.
Du sparer
DKK 6.000 i alt.

JOB ANNONCERING

