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Med et månedligt besøgstal på over 200.000 gæster, som ser på mere end 2 
millioner sider er Antikvitet.Net det helt rette website for annoncering rettet mod 
interesserede indenfor kunst- og antikvitetshandler branchen. 
 
Bannerreklame – forsiden 
 

 
 
 
Betingelser 
 
Leveret som færdigt materiale: 
Leveres færdig som jpg eller gif fil i bredde: 250 pixels og højde: 100 pixels. Opløsning: 72 
dpi. Oplys URL til link, samt tekst ved mouseover. Mailes som vedhæftet fil til 
post@antikvitet.net 
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Vi laver materialet: 
Netordre.dk kan tilbyde udfærdigelse af banner på baggrund af fremsendt materiale 
(elektronisk eller papir) for en pris af 575,- pr. banner. Trykt materiale til bannerproduktion 
fremsendes til: Netordre.dk – Hørskætten 6 A – 2630 Taastrup. 
 
Hvem kan annoncere ? 
Annoncører der reklamerer for websider der er relevante for gæsterne på antikvitet.net, 
men Netordre.dk forbeholder sig retten til at afvise en konkret annoncering.  
Udstillere på Antikvitet.net har fortrinsret frem for eksterne udstillere i tilfælde af fuld-
booking. 
Ingen annoncør kan som udgangspunkt have mere end 40% af sidevisningerne til sin 
kampagne. 
 
Priser 
P.t. sælger vi kun bannerreklame på forsiden af www.antikvitet.net - altså den danske 
version: 
 
Bannerreklame – forsiden 
 
Engangsomkostning til opsætning af banner pr. kampagne pr. side: 95,- 
 
Side  20% af 

sidevisninger 
på 1 uge. 

40% af 
sidevisninger 
på 1 uge. 

   gennemsnit  
antal 
sidevisninger 
på 1 uge 
(5/7 2006) 

Dansk www.antikvitet.net 750,- 1.125,-    18.000 
Ved 20% hhv. 40% af sidevisningerne vises din annonce i gennemsnit i 20 hhv. 40 % af 
visningerne af forsiden. Fordelingen imellem annoncerne styres af en 
tilfældighedsgenerator. Disse priser er gældende for annoncering til og med 31/12 2006 
 
Rabat 
Udstillere på antikvitet.net får 25% rabat på kampagneprisen pr. uge, men ikke på 
opsætning eller bannerproduktion. 
 
 
Interesseret ? 
 
Kontakt os for svar på spørgsmål, booking etc...: 
 
Antikvitet.net 
c/o Netordre.dk 
Hørskætten 6 A 
2630 Taastrup 
Tlf.:  70 26 26 02 
Fax. 70 26 24 02 
post@antikvitet.net 
 


