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Vi finns där brudparen finns!

Det råder fullkomlig bröllopsfeber –
både i Skandinavien och ute i Europa.
Bröllop är en festlighet som
ska firas ordentligt och populärast är
det att göra tillställningen så personlig
som möjlig. Vi på Allt om Bröllop
erbjuder brudparen en helhetslösning
och hjälper dem med allt från planering
till inspiration – det är därför de vänder
sig till oss. Idag når vi Skandinaviens
brudpar genom våra tidningar, vår sajt
och vi syns på mässor. Vi har alltid fingret 
på pulsen och hämtar inspiration och
rapporterar om de senaste trenderna
ifrån London, Paris, Barcelona och
New York. Men vi är dessutom oerhört
noggranna med den lokala förankringen,
nämligen hur brudparet kan anordna
sitt drömbröllop på hemmaplan. Ett
bröllop bygger upp förväntningar och
det berör väldigt många människor –
inte bara brudparet – utan alla människor
i deras närhet. Och de behöver också
råd och tips om hur de ska agera, vad
de ska köpa i present, var de ska bo
och vad de ska ha på sig – det är därför
de väljer oss!



BANNER WIDE

TOPPBANNER 

FORMAT: PIXLAR: PRIS:

Wide 1 250x100 2 590 kr

Wide 2 250x150 3 190 kr

Wide 3 250x200 3 590 kr

WIDE
Under vald kategori.  
Period: Veckovis

FORMAT: PIXLAR: PRIS:

Wide 1 250x100 4 000 kr

Wide 2 250x150 4 900 kr

Wide 3 250x200 5 500 kr

FÖRSTA SIDAN
Första sidan av www.alltombrollop.com i höger kolumn.
Period: Veckovis

FORMAT: PIXLAR: PRIS:

           Toppbanner 994x180 14 000 kr

            Menybanner 994x300 10 000 kr

FÖRSTA SIDAN:
Första sidan av www.alltombrollop.com. 
Period: Veckovis
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www.alltombrollop.comAnnonsbokning, tel: 08-555 911 00
För frågor kring material, tel: 08-555 91 163, traffic@alltombrollop.com

BOKNING

WIDE 3
250x200 pixlar

WIDE 2
250x150 pixlar
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250x100 pixlar
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PANORAMABANNER

FORMAT: PIXLAR: PRIS:

       Panoramabanner           730x220    5 000 kr

FÖRSTA SIDAN:
Första sidan av www.alltombrollop.com. 
Period: Veckovis

Toppbanner

Panoramabanner

Menybanner
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PERIOD: 
Ett år på en valfri avdelningar i vår sökmotor

Nivå 1 - Riks: Du som har ett rikstäckande företag         
                Pris: 6 900 kr

Nivå 2 - Lokal: För dig med lokal anknytning
                 Pris: 4 900 kr

Extra kategorier, Riks & Lokalt 
500 kr per kategori

TOPP 3:
För en extra kostnad placeras ni alltid bland 
de tre översta företagen under vald kategori
i sökmotorn.

Period: Tre månader. 
Obs! Endast tre platser per kategori.    
Pris: 2 200 kr

Bröllopsregistret erbjuder eff ektiv marknadsföring för annonsörer som vill rikta 
sig till en specifi k målgrupp. Du som annonsör exponeras med ditt företag. 
Exponeringen sker i Allt om bröllops nätverk under den/de kategorier som du 
som annonsör valt att synas under. Som annonör erbjuds du en egen
presentationssida med upp till 3 bilder, logotype, placering på karta samt valfri 
längd på beskrivande informationstext om ditt företag ges du möjlighet att 
skapa din egen sida mot våra besökare. Självklart så ingår direktlänkning till er 
hemsida.

INNEHÅLL:
Annonsen innehåller rubrik, text, logotype, bilder, och länk till valfri sida.

UPPDATERING:
Du skapar enkelt din annons via en vanlig  webbläsare. Du kan ändra så ofta 
du vill och lägga upp valfritt antal annonser.

Din logotype. 
Adress och kontaktuppgifter.
Länk till din hemsida.
En kategorie i vårat register. 
Upp till sex bilder. 
Beskrivande text om ditt företag. 
Länk till video. 
Erbjudande till brudpar.

ALLT DETTA INGÅR!
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Du fyller på 

information

och ändrar när 

du vill!

Annonsbokning, tel: 08-555 911 00
För frågor kring material, tel: 08-555 91 163, traffi  c@alltombrollop.com

BOKNING
www.alltombrollop.com
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BROWSERS
Till höger är olika browsers som annons-erna ska fungera i, vilket säkerställs 
av annonsproducenten.

Explorer 6 & 7
Firefox 2.0 & 3.0

Safari
Opera

Material ska vara traffic tillhanda 3 arbets-
 dagar innan kampanjstart.

  Vid materialbyte i pågående kampanj senast 
  2 arbetsdagar innan ändring.
Annonsmaterial mailas till 
traffic@alltombrollop.com.
Frågor om material ställs till samma adress.

Vid leverans ska mailets ämnesrad/subject- 
field ange vilken annonsör materialet avser. Ange i 
mailet kontaktperson vid eventuella frågor om an-
nonsmaterialet samt om  
Kampanjnamn finns. I övrigt ska även start- och 
slutdatum (ex 100501-100530) samt Länkadress 
(URL) medfölja.

Namnge helst annonsfilerna med: 
startdatum/ annonsör/sajt/annonstyp. 
exempel: 100525_beritsgalleri_alltombrollop.swf

FORMAT: PIXLAR: MAXVIKT:

Wide 1 250x100 75 kb

Wide 2 250x150 100 kb

Wide 3 250x200 125 kb

Toppbanner 994x180 (enl överrenskommelse)

      Menybanner 994x300 (enl överrenskommelse)

        Panoramabanner 730x22 0 (enl överrenskommelse)

ANNONSMATERIAL
Vi hanterar alla vanliga förekommande format t.ex. 
GIF, Flash, HTML, Shockwave, JavaScript etc. Alla 
annonser ska hålla sig till våra angivna vikter och 
mått samt levereras inom tre arbetsdagar innan 
publicering och i övrigt följa vår annonspolicy. 
Vid sen inlämning kan inte önskat start-datum 
garanteras, dock debiteras utebliven kampanjtid 
enligt planerat.

TREDJEPARTSLAGRAT MATERIAL
Vid 3:e-partslagrat material (redirect kod), så kan 
Allt om Bröllop ej kvalitetskontrollera och garantera 
att materialet startas i tid. Leverantörer av 3:e 
partslagrat material är ansvariga att annonserna 
fungerar korrekt och ligger live vid utsatt 
startdatum. 

MATERIALSPECIFIKATION

MATERIALINLÄMNING

Skapa och spara swf-filerna förså låg version som möjlig för att få så stor räck-
vidd som möjligt. Om annonsen sparas för version 9 så kommer den inte synas 
i lägre versioner av Flash Player. Bifoga backup-annons i gif- eller jpg-format 
för de besökare som saknar Flashplayer eller har lägre vesion av spelaren. 
Var noga med att informera och kontrollera med traffic när ni gjort en
dynamisk lösning för materialet då det har en  speciell hantering.

LEVERANSINFO 2014
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Annonsbokning, tel: 08-555 911 00
Material, tel: 08-555 91 163, traffic@alltombrollop.com

BOKNING
www.alltombrollop.com
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WIDE 3
250x200 pixlar

WIDE 2
250x150 pixlar

WIDE 1
250x100 pixlar
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Toppbanner

Panoramabanner

Menybanner



Sätt ihop en egen manusidé, 
det sparar du pengar på.
Titta på andra annonser på våra sajter. 
Utgå från något du själv tilltalas av.
Leverera text, bild och logotype i ett mail 
så får du din annons snabbare.
Hur ska läsaren se just din annons? Ibland 
lönar det sig att göra tvärtom för att fånga 
uppmärksamhet. 

Avser okomplicerad tillverkning av annons där 
kund levererar logotype, bilder, text och Allt om 
Bröllop sätter ihop annons efter manus. För mer 
avancerad produktion offereras arbetet. 
Observera att det är samma pris oavsett storlek.

PAKETPRIS 1
För en animerad gif-banner av upp till 3 bilder 
med text och logotype debiteras 300 kronor.
I priset ingår en korrekturändring.

All övrig annonsproduktion sker enligt offert.

PAKETPRIS 2
För en animerad flash-banner av upp till 5 bilder 
med  text och logotype debiteras 600  kronor. 
I priset ingår en korrekturändring. 

TIPS!

PRISLISTA

Glöm inte att meddela oss storleken på 
annonsen du köpt!

ANNONSPRODUKTION 2014
WEBB

Annonsbokning, tel: 08-555 911 00
Material, tel: 08-555 91 163, traffic@alltombrollop.com
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WIDE 3
250x200 pixlar

WIDE 2
250x150 pixlar

WIDE 1
250x100 pixlar
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Panoramabanner

Menybanner


