
Velkommen til Bed and Breakfast Guide 2021

www.bedandbreakfastguide.dk

Vi indbyder til bannerannoncering for
oplevelseshungrende feriegæster i Danmark

•   Med 758.839 sidevisninger de seneste 12 måneder er bedandbreakfastguide.dk et oplagt valg 
 - hvis du vil have feriegæster i tale
•   10% af vore ca. 600 værter tilbyder overnatning med tematiserede oplevelsespakker
•  Mulighed for segmentering på tema- og geografiske visninger



www.bedandbreakfastguide.dk

Vi kan skaffe dig kontakt med feriegæsterne
- og tilbyder over 0,75 mill. sidevisninger i Danmark

Lidt historie...
Bed and Breakfast Guide Danmark blev etableret i 2011 - hvor en trykt guide kom på gaden i et oplag på 20.000 
eksemplarer. I den første guide deltog 120 værter fra Bed and Breakfast i hele landet. Vores første internetportal 
blev lanceret i foråret 2012. I 2021 udkommer den trykte guide i anslået 27.000 eksemplarer - og den leveres gratis 
på disken til alle danske turistbureauer, på alle motorvejsstationer, 4 indenrigsfærger samt i 28 eksemplarer til alle 
vore ca. 600 værter. Antallet af sidevisninger og unikke besøgene er konstant stigende på vores internetportaler.

www.bedandbreakfastguide.dk
Vores internetportal er skabt for private overnatningssteder og deres gæster. Vi er en søgeportal for gæster, der 
søger privat overnatning i hele landet. Vi har 1. sept. 2020 - ca 600 deltagende værter på sitet. Vores beregninger 
viser, at vi generer 600.000 overnatninger årligt i Danmark. Vi har pr. 15. juli 2020 haft 1.330.594 millioner hits på 
portalerne på 6 måneder - men - at bemærke - det var under Corona-krisen - hvor 3 måneder var praktisk 
talt uden besøgende.

Vores tyske internetportal er også en søgeportal for gæster, der søger privat overnatning i Danmark og Tyskland. Pr. 
15. juli 2020 har Bedandbreakfastguide.de haft 175.836 tusinde hits på portalen på 6 Corona-måneder.
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Åløkkevej 60 • 5800 Nyborg 
Telefon 40 74 73 43 
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Annoncesalg kontakt: Jette Sterndorff-Jessen - mail: jj@bedandbreakfastguide.dk - telefon: 76 10 11 47
 
 Færdige annoncer sendes til Jette på ovenstående mailadresse

Denne prisliste er gældende fra 14. nov. 2019 til 31. december 2021

Placering - Run of site Format - b x h Pris

Bannerannoncering i 1 år

Modul 1 -  206 x 200 pixel 206 x 200 px 1.499 kr.

Modul 2 - 206 x 423 pixel  206 x 423 px 2.499 kr.

Modul 3 - 206 x 869 pixel 206 x 869 px 4.499 kr.

Modul 4 - 206 x 1335 pixel 206 x 1335 px 6.499 kr.

Tilkøb i 1 år

Kun forside modul 1 500 kr.

Segmentering modul 1- TEMA 500 kr.

Segmentering modul 1- GEOGRAFI 500 kr.

Kun forside modul 2 og 3 750 kr.

Segmentering modul 2 og 3 - TEMA 750 kr.

Segmentering modul 2 og 3- GEOGRAFI 750 kr.

Kun forside modul 4 1.000 kr.

Segmentering modul 2 og 3 - TEMA 1.000 kr.

Segmentering modul 2 og 3- GEOGRAFI 1.000 kr.

Bannerproduktion af alle formater pr. time 650 kr.

Deadline

Banner lægges op straks og løber 1 år.

Betaling

Fakturering ved ordre 14 dage netto kon-
tant. Alle priser ekskl. moms.

Visninger

Ubegrænset i et år.

Materiale

Png-filer, Bannere leveres beskåret i pix-
els, som angivet i oversigten. Færdigt ma-
teriale leveres i RGB, 72 dpi. Ved banner-
produktion leveres mate riale herunder 
layout, illustrationer, fotos, tekster og 
bomærker på mail senest to uger før 
visning. Ved udarbejdelse af bannerpro-
duktion materiale beregnes kr. 650 pr. 
time - med fast tilbud - før arbejdet på- 
begyndes.

Temaspecifikation

Aktiviteter

Antik og Markeder

Bondegårdsferie

Cykelture

Fiskeri

Forlystelseparker

Gårdbutik

Herregård- og slot

Heste

Kunst

Kunsthåndværk

Mad og drikke

Museum og Seværdighed

Musik

Natur

Sport

Undervisning

Vand

Vandreture

Wellness

Annoncesalg kontakt:  Vendemus ApS
 Att.: Anette Ladefoged, mediekonsulent
 Frederiksgade 45, Baghuset, 1. sal • 8000 Aarhus C
 anette@vendemus.dk 
 Telefon: 92 92 32 81


