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Stålbyggnadsdagen - Kunskap och kontakter

LÄS MER

Annonsera på Sveriges främsta
stålbyggnadsportal
SBI erbjuder er som medlemsföretag exponering på
Sveriges främsta stålbyggnadsportal www.sbi.se, genom
att annonsera. Annonserna presenteras i form av så kallade
banners, väl synliga för besökare helt oberoende var på
sidan man för stunden befinner sig.
Nära 10 000 personer besöker webbplatsen varje månad.
Detta gör www.sbi.se till en av de mest besökta stålbyggnadssajterna i världen!
Sajtens besökare är alla som på ett eller annat sätt är aktiva
inom stålbyggandet, exempelvis konstruktörer, arkitekter,
stålproducenter, byggherrar, beställare, entreprenörer,
verkstäder, grossister och studenter med flera.

Format

Annonsering möjliggörs med en Panoramabanner överst
på sidan med måtten 1170x250 pixlar eller Sidobanner till
höger med måtten 250x150 pixlar (bredd x höjd). Möjliga
format är, statisk eller animerad bild i filformaten .jpg, .png,
eller .gif. Visningen sker på www.sbi.se samt i samtliga
nyhetsmail som SBI regelbundet sänder till ca 5000 mottagare under avtalsperioden.
De avtalsperioder som erbjuds är 3, 6 samt 12 månader.
Visningsmått
3 månader
6 månader
12 månader
Panoramabanner 5200 kr/mån 4300 kr/mån 3800 kr/mån
Sidobanner
2200 kr/mån 1800 kr/mån 1600 kr/mån
Vi förutsätter att annonsören levererar ett komplett underlag,
men SBI kan vid behov även hjälpa till med bildbehandling

av statiska bilder, vilket sker på löpande
räkning enligt SBI:s ordinarie timpriser.
Annonsen förutsätts i någon mån relatera
till er verksamhet eller till stålbyggande i
övrigt.
Byte av annons under avtalsperioden
debiteras extra.

Hur gör du då?

Innan du levererar materialet behöver du
ta fram följande underlag till SBI:
• En fil av typ och storlek enligt ovan
• Ett önskemål om avtalstid
• En internetadress (http://) som din
banner ska länkas till
• Dina kontakt- och faktureringsuppgifter
Kontakta sedan Migge Sarrión på SBI
annonsavdelningen, 08-590 771 50 eller
annons@sbi.se, så behandlar vi dina
önskemål snarast möjligt. Vi översänder
en orderbekräftelse och lägger ut din
annons för godkännande.
SBI Förbehåller sig rätten att inte publi
cera material som kan anses stötande,
saknar stålbyggnadsrelevans eller som
strider mot rådande lagstiftning och
allmän etikett.
SBI hälsar dig välkommen att annonsera!
For information in English, please contact
SBI at annons@sbi.se
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