
 

Annonspaket 

 
Företaget Gerd Media AB växer för var dag som går. I dag driver             

företaget Futsalmagasinet i Sverige, Norge och Finland. I Sverige på          

www.futsalmagasinet.se ligger snittet på över 100 000 sidvisningar per         

månad, vilket innebär att annonsera hos oss kommer leda till att ni når ut              

till en stor målgrupp av människor. Idrottsintresserade i allmänhet och          

futsalintresserade i synnerhet. 

 

Vi har här nedan satt ihop olika typer av annonspaket, men vi kan även              

skräddarsy paket för att det ska passa just ditt företag. 

 
 
 
 

Annons i panorama (headern) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annons i högerspalten 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Annons i inlägg 
 
 

 
 
 

 

http://www.futsalmagasinet.se/


 

Annons i artikeltext 

Låt din annons synas i samtliga inlägg som publiceras. Du kan då välja 

om den ska synas överst, i mitten eller underst i artikeln. 

 

Textannonser 

Endast ren text, som får omfatta maximalt 160 tecken inklusive 

blanksteg. Annonsen länkas till valfri webbplats.  

 

Sponsrad tävling 

Med en sponsrad tävling skapar ni engagemang i ett trovärdigt 

redaktionellt sammanhang. Tävlingen publiceras under 

futsalmagasinet.se tävlingsflik under 4 veckor. Denna form av interaktion 

med våra besökare är enormt uppskattad! 

 

Bloggsamarbete 

Ett bloggsamarbete är ett unikt sätt att knyta ditt varumärke nära en av 

våra redaktionella profiler. En utvald röst som kvalificerar ditt 

varumärke och din produkt. 

För våra kunder erbjuder vi samarbeten med våra bloggare där de 

skriver/fotograferar varumärket i ett uppgjort sammanhang på deras 

blogg på Futsalmagasinet.se. Alla samarbeten godkänns av både 

bloggaren och Gerd Media AB. 

 

Native Advertising 

Ett perfekt sätt att få varumärket att blomstra. Du får en kommunikation 

med dina kunder, bygger upp en relation och förtroendet ökar för ditt 

varumärke. Skapa ditt egna annonsinlägg eller välj att skapa en hel 

kampanj med egen undersida. Vi skräddarsyr gärna efter dina önskemål 

Se förslag nedan: 

 

● Promotionmärkta ”puffar” på startsidan 

Puffarna är placerade på sajtens startsida och leder besökarna in till 

kampanjens redaktionella innehåll. 

 

● Partnermärkta redaktionella artiklar 

Din kampanj kan innehålla allt från redaktionella artiklar till sponsrade 

tävlingar och publiceras med er som avsändare. 

 

● Alla kampanjdelar på en egen undersida 

Vi samlar artiklar, tävling etc. på en partnermärkt undersida så att 

besökaren enkelt kan navigera mellan de olika delarna. 



 

Prislista för digital annonsering  
 
Futsalmagasinet.se 
 

Produkt/Format desktop+mobil Storlek Listpris  

 

● Toppanorama 970x350 px 5500 SEK/mån 

 

● Textannons (länk till egen sida) - 4000 SEK/år 

 

● Native Advertising   

o Promotionmärkta ”puffar” på startsidan  pris på begäran 

o Partnermärkta redaktionella artiklar  3500 SEK/inlägg 

o Alla kampanjdelar på en egen undersida pris på begäran 

  

● Sponsrad tävling Egen undersida. pris på begäran 

 

● Bloggsamarbete - pris på begäran 

 
 
 

Cupguide 
 

Produkt/Format desktop+mobil Storlek Listpris  

 

Erbjudande: 

● Logga/annons i cupguide digitalt 2480x1169 px 3500 SEK 

+ i samtliga cup-artiklar  

 

● Helsida med logga/annons i cupguide 2480x3508 px 5000 SEK 

digitalt + i samtliga cup-artiklar  

 

 

Podcast “Futsalsnack” 
 

Produkt/Format desktop+mobil Storlek Listpris  
 

● Annonserat avsnitt  - 1500 SEK/avsnitt  

(“Avsnittet i  samarbete med”)  

Med önskad information om er produkt/företag  

 
 
 



 

Studio FM 
 
Produkt/Format desktop+mobil Storlek Listpris  

 

● Annonserat innehåll vid avsnittets start - 2000 SEK/avsnitt  

 

● Egen programpunkt - 4000 SEK/avsnitt 

(Med information/reklamfilm enligt 

önskemål om er produkt/företag) 

 

Futsalmagasinets bil 
 

Produkt Storlek Listpris 
 

● Låt hela Sveriges publik se ditt varumärke! - 5000 SEK/år 

Visa upp er logga/produkt på + produktionskostnad 

Futsalmagasinets bil – som reser 

land och rike runt. 

 

 

ERBJUDANDE! 

Champions League-paketet 
 

Se till att synas där allas blickar kommer att vara i oktober. 

Champions League i Sverige och för första gången någonsin är          

huvudturneringen på svensk mark. 

IFK Uddevalla ställs mot tre lag som är rankade topp 20 i Europa! 

De kommer bl.a. möta de italienska mästarna.  

Vi har tagit fram produkterna som kommer få ditt företag att synas stort             

för både Uddevalla-publiken, men även för all besökande publik som lär           

komma med tanke på matchernas betydelse.  
 

Produkt Storlek Listpris 
 

● Annons i samtliga artiklar kring - 2500 SEK 

Champions League 

 

● Skapa ett CL-erbjudande som vi promotar - pris på begäran 

i samtliga kanaler.  

 

● Video-annons i Studio FM CL-special - 3000 SEK 

 

 


