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Introduksjon / Tips

 Rosareke.no er en blogg / webside for de som fisker sjøørret i sjøen. Det er 

viktig for meg at annonsørene har produkter eller tjenester som er direkte 

rettet mot sjøørretfiskere.

 Jeg har testet en del forskjellige annonser på siden og med det opparbeidet 

meg litt kunnskap om hva som trigger mine lesere. Annonser utenfor temaet 

sjøørret fanger lite interesse.  

 Skal man ha en annonse som skal generere direkte salg så fungerer dette best 

på siden anbefalte produkter. Produktet bør linkes direkte til nettbutikk. 

 Annonser på innlegg og sider fungerer best når de tydelig viser frem et produkt, 

gjerne en nyhet. Her er det viktig å tenke på synlighet fremfor klikk. Annonser 

laget for å fremme en merkevare / produkt / Nyhet er et godt tips. 



Målgruppe og synlighet. 2017 tall

 Av 103 000 unike besøkende er 96 255 fra Norge. 

 Nesten 55 000 er fra Oslo, Akershus og Østfold.

 Mesteparten av mine besøkende er i alderen 25 til 55 år.

 17,9%  av besøkende er jenter. Jeg har planer for å øke denne andelen i 2018. 

 Siden anbefalt fiskeutsyr er besøkt av 56 438 unike besøkende i perioden 10.04.17 

frem til 13.12.17.



Stripe 1.

Stripe 2.

Banner stor 

Banner stor 

PS! 

Kun en illustrasjon plasseringer 

blir lengre fra hverandre. 

Ca 400 x 700px

Ca 400 x 700px

Ca 720 x 90px

Ca 720 x 90px

Annonse plassering sider og blogg



Banner. 

Ca 720 x 120 px

Annonse plassering anbefalt fiskeutstyr

1. Under slukstang

2. Under bombardastang

3. Under haspelsnelle

4. Under fluestang

5. Under flueline

6. Under pakker/ fiskesett

7. Under bekledning

8. Under sjøørretsluker

På denne siden har jeg satt av 8 plasser som 

plasseres rett under en kategori. Forutsetning for 

annonse er et produkt rettet mot en sjøørretfisker. 

Jeg anbefaler et produkt som står i stil til vær 

enkelt kategori. For eksempel en fluestang under 

kategori fluestang. 



Priser

Banner annonsering

 Banner / stripe 1. på blogginnlegg. 

Plassering: Under første bilde. Kr 

2000,- pr mnd. 1 stk tilgjengelig. 

 Banner / stripe 2 på blogginnlegg. 

Plassering: Nederst på artikkel. Kr 

1500,- pr mnd. 1 stk tilgjengelig. 

 Banner stor høyre side alle sider kr 

2000,- pr mnd.  2 stk tilgjengelig. 

 Banner under produkt på siden 

anbefalt fiskeutstyr kr 2000,- Pr mnd. 

8 stk tilgjengelig.

 Ta kontakt for priser.

Produkttester & Nyheter

 Ta kontakt om dere ønsker en 

test av et produkt eller har en 

nyhet rettet mot en 

sjøørretfisker.

Annonse format

 Alle annonser er dynamiske og 

tilpasser seg automatisk etter 

enhet. PS! Stor banner høyre 

side havner nederst på 

mobiltelefon. Resten av 

annonsene beholder sin 

plassering.



Kontakt informasjon

 Mail: bt@rosareke.no

 Web: www.rosareke.no

 Web: www.kystfluer.no

 Web: www.seatrout.no

 Telefon: +47 46506646

http://www.rosareke.no/
http://www.kystfluer.no/
http://www.seatrout.no/
http://www.rosareke.no/

