CityMark

2022

.today

Nyhetsbrevet vänder sig alla som är aktivt intresserade av
hyresgästmarknaden. Nyhetsbrevet skickas ut till ca 33 000
mottagare en gång i veckan.

Gör eget utskick till våra
kontaktpersoner!
Effektiv och riktad kommunikation som
kan förstärka annan kommunikation!

Nyhetsbrevet
Format

Storlek px

Pris/vecka

Kundanpassat – unikt – ensamrätt!

Panorama

780x120

7 900 kr

Modul

468x240

6 900 kr

Vi kan administrera och skicka ut till
våra e-postadresser med ert innehåll
och ert företag som avsändare.

TWS 1

250x360

5 900 kr

TWS 2

250x360

5 900 kr

HELSIDA

780x360

6 900 kr

OBS! Animerade banners fungerar ej i alla mailklienter.
Vi rekommenderar därför statiska banners i GIF eller
JPG till nyhetsbreven. Max 150 kB.
HELSIDA
780x360

CityMark.today publicerar branschaktuella nyheter och artiklar varje dag riktat till hyres-

Pris:
34 900 kr
Alla 33 000 mottagare.

gäster som står inför en flytt till nya lokaler eller ska se över sitt lokalbehov. Innehållet täcker
regionerna Stockholm, Göteborg och Öresund samt artiklar som ger tips inför lokalförändringen.

För utskick mot region, kontakta säljare
för offert.

Nyhetssajten
Format

Desktop px

Mobil px

Pris/vecka

Panorama

980x240

320x320

9 900 kr

TWS (sticky) 1 och 2

250x360

320x320

8 900 kr

Modul 1

468x240

Modul 2

468x240

6 900 kr

Insider

300x250

4 900 kr

Helsida

980x480

320x320

1920x1080

320x480

Takeover
Native*

320x320

620x265

7 900 kr

NATIVE

Vill du nå den som är lokalansvarig inom
kontor eller lager/industri?
Vi har en unik kunskap om hyresgästers
befintliga lokalsituation och behov.

7 900 kr
*
14 900 kr

Gör ett exklusivt och skräddarsytt
utskick för att nå rätt kontaktperson, i
rätt tid!

9 900 kr
* per vecka

Max 200 kB.

Nå rätt kontaktperson i
rätt målgrupp!

Utskicket kan skräddarsys att nå
följande regioner, Stockholm, Malmö
och Göteborg, och det kan riktas mot
två olika målgrupper, kontor och lager/
industri.

*Native: Annonsmärkt artikel på citymark.today med ert innehåll. Vi puffar
också ut den i vårt nyhetsbrev.
Innehåll:
Bild: liggande bilder, max 200 kB
Rubrik: max 50 tecken inkl blanksteg
Ingress: max 80 tecken inkl blanksteg
Brödtext: max 5 000 tecken inkl blanksteg

Pris:

19 900 kr per region/utskick
34 900 kr rikstäckande

Vid bokning av extra vecka: -10%
Vid bokning av 4 veckor: -20%

Bokning & Information

Material skickas per e-post till

Jon Öst säljare

Mikael Persson säljare

annons@svenskamedia.se

(+46)70 762 76 82
jon.ost@svenskamedia.se

+46 (0)651-552533
mikael.persson@svenskamedia.se

Teknisk information
www.svenskamedia.se/annonsmaterial

CityMark har sedan starten 1991 kartlagt företags behov av lokaler i Stockholm, Uppsala, Göteborg och Skåne.

