
 

 
- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! 

 
Har du en verksamhet på eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då 
har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se. Våra besökare söker aktivt efter 
inspiration och tips bland olika typer av aktiviteter, restauranger, stränder och hotell som 
finns på Mallorca. Mallorcaguide.se erbjuder olika typer av annonseringsformat och 
placeringar. Nedan hittar du mer information. Mallorcaguide.se är den naturliga källan till att 
söka, hitta information och få tips om Mallorca på svenska. 
 
 

1) Redaktionellt innehåll 
 

● Vi publicerar en text som beskriver er verksamhet och vad ni erbjuder, inklusive 
kontaktinformation och länk till er hemsida. 
Pris: 150.00€ per år ex. moms 

 
● Vi skriver en inledande intressant text med anknytning till er verksamhet. Sedan 

rekommenderar vi er under denna post och beskriver er verksamhet och vad ni 
erbjuder, inklusive kontaktinformation och länk till er hemsida. Vi delar även denna 
text på Facebook vid minst två tillfällen och inkluderar er i vårt företagsregister. 
Pris: 250.00€ per år ex. moms 

 
2) Banner annonsering 

 
● Att synas på relevanta hemsidor stärker ditt varumärke. En banner är en digital 

annons som visas på webbsidor och är en effektiv metod för att generera trafik till din 
hemsida. Vill du stärka ditt varumärke på Mallorca? Mallorcaguide.se erbjuder olika 
lösningar beroende på storlek och placering. 
Pris: Se mer information och priser nedan. 

 
 
 
 
 
 
 
 

info@mallorcaguide.se  |  http://mallorcaguide.se  

mailto:info@mallorcaguide.se
http://mallorcaguide.se/


 

 
HEAD BANNER  - får störst och bäst exponering! 
Homepage head banner är placerad högst upp startsidan, unik i sitt slag. Category Head 
banner är placerad högst upp på vald kategori sida, annonsören har exklusivitet inom sin 
kategori och bannern visas även på samtliga artiklar som tillhör vald kategori. 
 
Priser: 
HOMEPAGE HEAD BANNER: 1200€ per år ex. moms 
CATEGORY HEAD BANNER: 600€ per år ex. moms (per kategori) 
 
Storlek Tablet:  468x120 
Storlek Desktop:  1170x250 
 
 
CENTER ONE & TWO BANNER 
Center One  är placerad precis under inledande bild slider på startsidan eller under 
huvudbilden på respektive artikel. Annonserar du per kategori, placeras den på samtliga 
artiklar i vald kategori. Center Two är placerad precis under våra senast publicerade artiklar 
på startsidan. Placering per kategori är under artikelns innehåll och innan relaterade poster. 
 
Priser: 
HOMEPAGE Center One: 600€ per år ex. moms 
HOMEPAGE Center Two: 300€ per år ex. moms 
CATEGORY Center One: 500€ per år ex. moms 
CATEGORY Center Two: 250€ per år ex. moms (per kategori) 
 
Storlek Phones:  336x230 
Storlek Tablet:  630x250 
Storlek Desktop:  700x250 
 
 
SQUARED ONE & TWO BANNER 
Squared One  är placerad i kolumnen till höger precis före presentationen av våra mest 
populära artiklar. Placeringen är densamma oavsett startsida eller per kategori. Squared 
Two är placerad längst ned i kolumnen till höger. Placeringen är densamma oavsett startsida 
eller per kategori. 
 
Priser: 
HOMEPAGE Squared One: 500€ per år ex. moms 
HOMEPAGE Squared Two: 300€ per år ex. moms 
CATEGORY Squared One: 400€ per år ex. moms 
CATEGORY Squared Two: 250€ per år ex. moms 
 
Storlek Phones:  300x250 
Storlek Tablet:  300x250 
Storlek Desktop:  300x400 
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