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Annonspriser för återkommande annonsörer 
Rabatterade priser på alla våra annonser utom våra tre toppbanners.

Omkonst är Sveriges största nättidskrift för konstrecensioner och kulturdebatt. Vi publicerar fler 
artiklar om svenska utställningar än någon annan konsttidskrift. Vi har 20 000-40 000 besökare 
i månaden och når en mycket initierad konstpublik, spridd över hela landet. Förutom den 
kulturintresserade allmänheten består läsarna av de yrkesverksamma konstnärerna, galleristerna och 
utställningsansvariga på konstinstitutioner samt elever och lärare på olika konstutbildningar. 

Hur går det till att annonsera? 
Vi tar emot färdiga annonser i formaten jpg, png och gif. Är formgivningen enkel kan vi tillverka 
annonsen åt er utan extra kostnad. Annonsen görs klickbar och länkas till er hemsida. Om ni önskar 
växlande bilder (animerad gif ), tillkommer en kostnad på 225 kronor plus moms per tilläggsbild. 
Vid längre annonseringstid än en månad kan annonsinnehållet bytas ut för varje ny utställning, utan 
extra kostnad.

Moms på 25% tillkommer på alla våra priser.

Nedan följer några exempel på våra standardannonser. Vi kan även skräddarsy ett erbjudande. 

Annonspriser
i SEK exkl. moms 1 vecka 2 veckor 3 veckor 1 månad 2 mån 5 mån 12 månr

Toppbanner (Högt upp på förstasidan. Gratis bildväxling)

Storlek: bredd x höjd (liggande)

270 x  70 pixlar 1360:- 2300:- 2845:- 3385:- 4320:- 5400:- 10800:-

Specificerad placering (Övre halvan av förstasidan)

Storlek: bredd x höjd (liggande)

X-stor: 165 x 165 pixlar 850:- 1380:- 1800:- 2240:- 3460:- 4700:- 9400:-

Stor:    165 x 120 pixlar 595:- 950:- 1040:- 1575:- 2430:- 3225:- 6450:-

Liten:   165 x 80 pixlar 500:- 760:- 1145:- 1230:- 1900:- 2675:- 5350:-

Ospecificerad placering (Nedre halvan av förstasidan)

Storlek: bredd x höjd (liggande)

Stor:    165 x 120 pixlar 325:- 435:- 525:- 570:- 875:- 1310:- 2420:-

Liten:   165 x 80 pixlar 260:- 370:- 450:- 520:- 665:- 1070:- 2140:-

Leif Mattsson, redaktör     
e-post: leif@omkonst.com
mobil: 073-642 13 14
     

För mer information samt beställning kontakta:

OBS! Våra tre toppbanners är populära. Kontrollera om någon är ledig innan beställning.


