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DIGITALT INDSTIK
Få dit budskab              med interaktiv annoncering

Mange muligheder:

Interaktion

Video og lyd

Flersides annoncer

KONCEPT PLACERING INFORMATION

frem

Nyhedskiosken



DIGITALT INDSTIK KONCEPT PLACERING INFORMATION

KONCEPT

Klik på annoncen og 
oplev et Digtialt Indstik 
og dets muligheder

Digitalt Indstik er et eksklusivt
annonceprodukt til de digitale 
udgaver af Jysk Fynske Mediers 
udgaver af både dags – og ugeaviser 
til desktop, tablets og mobiltelefoner.
 
Indstikket vises mellem to avissider 
i én - eller flere af de udgivelser som 
kampagnen er bestilt til.
Når der bladres frem til indstikket,
overtager annoncen hele skærmen 
så budskabet umuligt kan overses.
 
Annoncen designes med henblik på
interaktion. Kun fantasien sætter
grænser! Digitalt Indstik tilbyder 
video, audio, layouts der kan udvides 
til flere sider, knapper m.m.

http://pub.adoperations.dk/test/20170000_IndstikBanner_mraid/ipad/publish/web/ipad.html
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PLACERING

Med Digitalt Indstik har du masser af plads til at folde dit budskab ud. Digitalt Indstik placeres mellem to avissider, 
hvor læseren kan bladre frem til indstikket og indgår på den måde i læserens flow. Du kan tilføje links,
medier som lyd og video, lave flere underliggende sider og endda lave en side, du kan scrolle ned i.

Links og mulighed for interaktion

Flere sider og scroll

Richmedia: Video og lyd 

Se Digitalt 

Indstik i en af 

vores ugeaviser

http://www.e-pages.dk/ugeavisenodense/488/
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Prislisten herunder illustrerer prisen ex. materiale og moms for ét indstik i én e-avis publikation.

• Annoncen er som udgangspunkt aktiv i én måned fra første publikationsdag.
• Mængderabatten gives, hvis den samme annonce skal bookes på flere datoer, eller på flere forskellige 

publikationer.
• Det er en betingelse, at bookingen håndteres samlet i én booking.
• Matrixen er opdelt efter antal læsere på de enkelte e-avis publikationer.

Ugeaviser (Inkl. Faste magasiner)
kr. 1800,-

Dagsaviser
kr. 2500,-

Alle priser er uden materiale og eks. moms.

Mængderabat

Antal

4

8

12

Rabat

20%

30%

40%

INFORMATION

Læs mere om 

Digitalt Indstik 

her

http://nyhedskiosken.dk/digitaltindstik/

