Reklameplass på Ringutleier.no – Markedsplassen for Utleie og Tjenester på Sørlandet
Her er du synlig for alle brukere på alle sider, oppe og nede. Mange av de som henvender seg til
Ringutleier.no, ønsker å leie, trenger en håndverker, eller en annen tjeneste? Så det gjør det lettere for de
som er på utkikk etter utleie og tjenester å velge deg. Samtidig som du gjør det lettere for brukerne å huske
deg. Du vil også få en egen annonse av ditt firma, eller dine tjenester på nettsiden med link direkte fra din
reklame. Her kan du lese i bunnen hvor mange som har vært inne å sett på din annonse. Siden juni 2016
har vi hatt over 400 000 visninger av alle annonser, over 1500 annonser nå. Bare 1 annonse har ca 50000
visninger. Og når det er reklame over og under en annonse, vil din reklame være godt synlig.
· Velg mellom 6 - 12 måneder.
· Reklamestørrelse 600mm x 186mm blir vist på alle sider, oppe og nede. Rullerende 24 timer i døgnet.
· Valgfri logo, link fra din reklame til din annonse eller nettside, tekstlinjer, tlf og web adresse.
· Annonse av ditt firma, eller dine tjenester i hele avtaleperioden med link fra din annonse.
· Vi lager din annonse gratis til du er fornøyd, og det er fri korrektur under hele avtalen.
· Vi deler deres annonse og det dere legger ut på vår Facebook side Ringutleier.no, som har ca 4000 følgere.
I tillegg deler vi annonsene på våre Facebook grupper, som Markedplassen Kristiansand, Søgne, Arendal,
Risør, Lyngdal, Tvedestrand, Mandal, Flekkefjord, Lillesand og Agder med over 30.000 medlemmer.
· Egen annonse på nettsiden: 20 bilder, motta e-post, video, kontakt info, fritekst, dele funksjon til
Facebook, link til din nettside og Facebook side.
Slik kan din reklame og oppføring se ut.

Tilbud på reklameplass:
Hovedreklame + 1 stk liten reklame på alle sider:
Stor reklame + 1 stk liten reklame på alle sider:
Reklame med bilder + 1 stk liten på alle sider:
Liten reklame på alle sider:
Stor reklame med bilde over og under:
Annonse /oppføring av dine tjenester eller firma:
Andre plasser etter avtale.
Se nettsiden vår for plassering av reklame.

12000,- eks mva. 6 mnd. 20000,- eks mva. 12 mnd.
6000,- eks mva. 6 mnd. 11000,- eks mva. 12 mnd.
4800,- eks mva. 6 mnd.
9000,- eks mva. 12 mnd.
3000,- eks mva. 6 mnd.
5600,- eks mva. 12 mnd.
3000,- eks mva. 6 mnd.
5600,- eks mva. 12 mnd.
600,- eks mva. 5 år.
800,- eks mva. 10 år.

