NEWSLETTER

sign up

KURSUSLEX.DK OG MØDE & EVENT NEWS
Stærke kommunikationskanaler med sidste nyt fra branchens leverandører.
Kursuslex.dk er en nyhedsportal med egen webredaktion, som dagligt bringer nyheder fra branchen,
trends samt gode tips og værktøjer til bedre mødeplanlægning. Herudover bringes udvalgte artikler og
advertorials fra Møde & Eventmagasinet. Alle nyheder er målrettet landets møde- og eventplanlæggere.

Hver uge sendes Møde & Event News til landets møde- og

ser til vores redaktionen, som står for udvælgelsen af indhold.

eventplanlæggere. Møde & Event News giver dig mulighed

Udvalgte nyheder medtages gratis i hhv. Kursuslex.dk og

for at fortælle dine brancherelevante nyheder.

Møde & Event News.

Kursuslex.dk og Møde & Event News er begge velegnet til

Vi gør venligst opmærksom på, at vi ikke skriver om tilbud,

hurtig distribution af vigtige ”her og nu” budskaber. Du kan

prisgivne produkter eller arrangementer der kræver delta-

for eksempel bruge medierne til generel markedsføring af din

gerbetaling. Her henviser vi til vores annoncerings- mulig-

virksomhed, gode tilbud, lancering af nye produkter, invitation

heder via vores salgsafdeling.

til arrangementer eller events samt dit bud på årets julefrokost
Redaktionen modtager gerne information om personnyheder,

og firmafest.

nye anerkendelser, awards, renoveringer og nybyggeri m.m.
SKRIV TIL REDAKTIONEN

Leverandører til møde- og eventbranchen er velkomne til at
fremsende nyheder, vigtige informationer og pressemeddelel-

Send dine nyheder til:

redaktion@kursuslex.dk

TRAFIK & DISTRIBUTION 2019 KURSUSLEX.DK

TRAFIK & DISTRIBUTION 2019 MØDE & EVENT NEWS

65.000+

4.500+

brugere

120.000+
sessioner

260.000+
sidevisninger

brugere

30%

gennemsnitlige åbningsrate

KURSUSLEX.DK

FORSIDE
TVÆRBANNER
på Kursuslex.dk

SKYSKRABER
BANNER
på Kursuslex.dk

MØDE & EVENT NEWS

SKYSKRABER
BANNER

TEKST
ANNONCER

i Møde & Event News

i Møde & Event News

Banneret (B x H: 700

Banneret (B x H: 140

Banneret (B x H: 140 x

Dit budskab præsen-

pixels x 110 pixels)

pixels x 350 pixels)

350 pixels) leveres i GIF

teres med en tekst-

leveres i GIF, JPG eller

leveres i GIF, JPG eller

eller JPG filformat –

annonce, ét billede-

FLASH max. 72K

FLASH max. 72K

ingen FLASH.

samt valgfri link-

Placering på

Med valgfri linkdesti-

Banneret placeres til

Kursuslex.dk forside

nation.

højre i nyhedsmailen

Tekst samt billede

og på kursuslex.dk/

med valgfri linkdesti-

fremsendes for

nyheder- magasin med

nation.

opsætning og

valgfri linkdestination.

destination.

Banneret vises i en uge
på: Kursuslex.dk/nyhed

PRIS

rede visninger til

Alle priser

Alle priser

er ekskl. moms

er ekskl. moms

Overskrift: 40 anslag.
Tekst: 200 anslag.

20.000 vilkårligt place-

1 uge: kr. 2.500
2 uger: kr. 4.000
3 uger: kr. 5.550

redigering.

Link (tekst): 30 anslag.

CPM 200.

kr. 4.000

PRISER

pr. tekstannonce/skyskraber banner ved køb af:

1 stk:

kr. 2.500

3 stk:

kr. 2.000

6 stk:

kr. 1.500

Alle priser er ekskl. moms

MØDE & EVENT NEWS - Særnyhedsmail
Lad os producere din helt egen nyhedsmail, som udsendes i Møde & Event News
design og sendes til alle vores ca. 4.500 modtagere.
Mailen er velegnet til lanceringer, invitationer, konkurrencer og særlige tilbud.
I leverer råmateriale i form af tekst, billeder, logo samt relevante links.
Vi står for opsætningen.

PRISER

pr. Særnyhedsmail ved køb af:

1 stk:
2 stk:
3 stk:

kr. 15.000
kr. 12.500
kr. 10.000

Alle priser er ekskl. moms

HØR MERE OM DINE MULIGHEDER
– kontakt salgsafdelingen på telefon 70 22 11 73 eller salg@kursuslex.dk

