
Annonsera på Frisörguiden.se  
Priserna gäller från 29 maj 2007 
 
Vi erbjuder ett antal annonsmöjligheter i olika prisklasser för att skylta med sin verksamhet eller 
varumärke på www.frisorguiden.se. Möjligheterna listas nedan. 
 
Stora klippet till frisörsalonger: 
Stora klippet är extra information till salongens grunduppgifter i Frisörguiden.se databasen. Se mer på 
http://www.frisorguiden.se/medlem.php
 
Pris för stora klippet är 595 SEK per halvår (se Mirres Frisörer under Stockholm som exempel) 
 
 
Bildannonsering för salonger eller andra intressenter: 
Här erbjuder vi ett antal olika storlekar. Priserna som anges är ex.moms och månadsavgift. Annonsen 
placeras till höger om hemsidan och vid flera annonsörer så roteras annonserna automatiskt. 
Annonsen syns på de allra flesta undersidorna. 
 
Bredd Höjd Pris per månad 
160px 400px 2.000 SEK 
160px 290px 1.400 SEK 
160px 160px 900 SEK 
160px 80px 600 SEK 
 
Minsta beställning är 3 månader. 
 
 
Bildannonsering enbart för frisörsalonger: 
Salonger som enbart vill annonsera i anslutning till vår databas på sin egen ort väljer detta alternativ 
 
Bredd Höjd Pris per månad 
160px 160px 495 SEK 
160px 80px 395 SEK 
 
Minsta beställning är 3 månader. 
 
Alla priser anges ex.moms och vi tillämpar kvartalsfakturering i förskott med 30 dagar netto. 
 
 
Statistik på Frisörguiden.se 
Frisörguiden.se såg dagens ljus den 1 mars 2006 och från den dagen har vår besökskurva ständigt 
pekat rakt upp. 
 
I skrivande stund (29 maj, 2007) så har vi ca. 36.000 unika (per ip-nummer) besökare i maj månad 
och 5.000 har redan återkommit till hemsidan en andra gång, så det faktiska besöksantalet är redan 
över 40.000 stycken. Vi har haft över 140.000 sidvisningar i maj. 
 
 
Annonsmaterial 
Följande filformat går bra att använda för annons: pdf, jpg, gif, png, flash 
Vill ni ha hjälp med att skapa annonsen, kan vi stå till tjänst med tillverkningen mot en engångsavgift 
på 800 SEK ex.moms. Materialet skickas via e-post till info (a) frisorguiden.se 
 
 
För mer information eller om du vill annonsera på Frisörguiden, så går det bra att kontakta oss 
på info (a) frisorguiden.se eller genom att ringa Fredrik på 0733-63 30 16. 
 
För frågor angående fakturaärenden, kontakta Alexander på 0709-45 08 28. 

http://www.frisorguiden.se/
http://www.frisorguiden.se/medlem.php

