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LIVETOMBORD.SE – SVERIGES BÅTSAJT
Livetombord.se är ett samarbete mellan Sveriges mest 
sålda båttidningar; Praktiskt Båtägande och Båtnytt.
Livetombord.se är mötesplatsen för alla som älskar att 
vara på sjön.

Här hittar du inspiration, tips och råd för att få ut mesta 
möjliga av ditt båtliv. Vare sig du trivs bäst under ett bländ-
vitt segel eller med en mullrande V8 i så är Livetombord.se 
sidan för dig. Ny båt eller veteranbåt, segel- eller motorbåt, 
allt � nns representerat och det är vår kärlek till båtlivet 
som förenar oss.

BESÖKSANTAL
•  30 000–60 000 unika besökare per vecka

beroende på säsong.
•  www.ocast.com

FÖLJANDE INNEHÅLL HITTAR DU PÅ LIVETOMBORD.SE:
•  Nyheter, inspiration & instruerande tips för båtlivet
•  Lär dig mer om båtar – tusentals båttester
•  Gör det själv – instruktions� lmer
•  Ställ din fråga till vår expert Doktor Diesel
•  Köp- & säljmarknad för privatpersoner
•  Utbildningar och resor



Kreativa format

Specialformat
CPM 300
Specialformat
CPM 300
Specialformat
CPM 300

Wallpaper

Lägg till något av våra övriga format för extra 
effekt. Vid intresse vänligen kontakta din säljare.

Specialformat
CPM 500 Bild
CPM 600 Video

Panorama
Mobil

Pris
CPM 200
CPM 200

980 x 240
320 x 240

Pris
CPM 250
CPM 250

980 x 300
320 x 320

Pris
CPM 300
CPM 300

980 x 360
320 x 480

SMALL MEDIUM LARGE

Panorama

Mobil

Nyhetsbrev

320 x 240 320 x 320 320 x 480

980 x 240 980 x 300 980 x 360

600 x 150 600 x 300 600 x 450

BANNERPAKET
CPM 160 CPM 200 CPM 240

Panorama
Mobil

600 X 300

Nyhetsbrev

Pris/st: 1 kr

Fristående format

Wallpaper

FORMAT & PRISER LIVETOMBORD.SE 2020

ANNONSMATERIALET
Annonsmaterialet ska skickas till oss enligt den tekniska 
speci� kation som anges.

ANNONSPRODUKTION
Vi hjälper till med annonsproduktion av banners. För pris 
kontakta din säljare. Annonsmaterial som vi tar emot för 
produktion kan skickas som följande � lformat: PSD, EPS, 
TIFF, JPG. Bildmaterial bör vara lägst 72 dpi för bästa 
kvalité.

LEVERANS AV ANNONSMATERIAL
Annonsmaterial lämnas på följande sätt:
Leveransadress: webbannons@egmont.se

Övrig leverans e� er överenskommelse. Material skall 
levereras senast tre arbetsdagar före kampanjstart för att 
kunna testköras. Om justeringar av annonserna skall 
göras av Egmont Publishing är materialfristen kortare.

För mer materialinfo se materialspeci� kation på
www.egmontpublishing.se

AVBOKNINGSREGLER
Vid avbokning senare än 14 dagar före i prislistan angiven 
materialdag debiteras en bokningsavgi�  på 25% av värdet
av inbokat utrymme. Om avbokning sker senare än en 
vecka före materialdag, förbehåller vi oss rätten att fakturera 
avtalat annonspris.

TEKNISK SPECIFIKATION

ÖVRIGA ANNONSMÖJLIGHETER

INSTRUKTIONSFILMER
Bli exklusiv sponsor av Gör det själv-� lmer som
produceras exklusivt för livetombord.se.

SPONSRA BLOGGAR
– Native advertorial
– Rich medialösningar

SPONSRING AV BÅTTESTER
På livetombord.se � nns Sveriges största databas av båttester. 
Arkivet innehåller båttester från 70-talet fram till idag och 
innehåller tusentals opartiska tester och det ger besökaren 
en unik möjlighet att läsa jämförande båttester.

PRISER: Fråga e� er o� ert

Specialformat
CPM 500 Bild
CPM 600 Video

Specialformat
CPM 500 Bild
CPM 600 Video

WallpaperPushdown


