
MEDIEDATA
Prisliste nr. 2 af 01.05.2011

Banner

Venstre spalte, inkl. link B 236 x H 60 px til maks. B 250 x H 80 px

Hovedsider regioner, informationer, feriehotel, nyheder 250,-
Startside og hovedside ferielejligheder kan pt. ikke bestilles

Alle andre sider 195,-
Ved bestilling af en bannerplads til fuld pris kan man reservere 
endnu en plads på en byside til 50,00 €.

Standard-bannerudformning (hvis der ikke findes nogen) 35,-
Specielle ønsker efter forbrug

Helsides præsentationer

inkl. fotos og link
I alle emnekategorier 250,-
Flere sider: forespørgsel
Newskategorie (Nyheder) 100,-

Kort notits: for restauranter og butikker er mulig på alle bysider, uden link 40,-

Annoncer for Deres ferielejligheder i databasen

inkl. fotos og link
Standard 1 1 Ferielejlighed 83,19
Standard plus 3 op til 3 Ferielejligheder 166,39
Basic Business 7 op til 7 Ferielejligheder 293,39
Business 14 op til 14 Ferielejligheder 478,39
Agency Business 25 op til 25 Ferielejligheder 797,39
Over 25 lejligheder efter aftale

De ferielejligheder, som er optaget på www.daenemark-netz.de, bliver også optaget i hoveddatabasen 
for sammenslutningen Ferienwohnung-Netz-Verbund (www.ferienwohnung-netz.de) og kan på disse 
sider også reserveres på engelsk (www.cottages-for-holidays.com) og italiensk (www.appartamenti-
vacanze.de).

Registreringen er gratis. Efter login kan De studere og afprøve programmet grundigt. Oplysningerne 
og registreringerne er ikke online.
Derefter kan De bestille en af de ovennævnte annoncepakker.
Hvis Deres mediekonsulent har udstyret Dem med en kampagnekode, så husk at indtaste den.
Når De har sendt Deres bestilling, kan De straks benytte databasen i fuldt omfang og placere Deres 
tilbud online. Fakturaen sendes pr. post. 
De kan til enhver tid skifte til en mere omfattende annoncepakke. Evt. resttilgodehavender fra den 
tidligere pakke vil blive modregnet.

Priserne er angivet i Euro pr. år og ekskl. den p.t. gældende tyske moms på 19%. 
Årskontrakterne forlænges ikke automatisk! 
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